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مدرس المناهج وطرق تدریس 

  الفلسفة وعلم االجتماع
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   تدریس اللغة العربیة
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مدرس مساعد بقسم 
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ران فــي تنمیــة فاعلیــة اســتخدام اســتراتیجیة تــدریس األقــ  تعــرفلــي إیهــدف البحــث الحــالي 

ـــــة واالســـــتماع والتحـــــدث ـــــة غیـــــر  مهـــــارات القـــــراءة والكتاب ـــــة التربی ـــــدي طـــــالب كلی ـــــة ل فـــــي اللغـــــة العربی

مهـارات بـین كما یهدف الي الكشف عـن العالقـة .  نحو استخدام اإلستراتیجیة المتخصصین واتجاهاتهم

ولتحقیـق  اسـتخدام اإلسـتراتیجیة نحـوواالتجـاه  اللغـة العربیـةب ومهارات االستماع والتحدث القراءة والكتابة

طالـب وطالبــة مـن طــالب كلیــة التربیـة غیــر المتخصصــین )  ٦٢( هـذه األهــداف اختیـرت عینــة قوامهــا 

فـــروق ذات داللــــة إحصــــائیة بـــین متوســــطي درجــــات توصــــل البحــــث إلـــي وجــــود و . فـــي اللغــــة العربیـــة 

مهــارات  القــراءة والكتابــة واختبــارالختبــار مهــارات الطــالب عینــة البحــث فــي التطبیقــین القبلــي والبعــدي 

لـــي وجــود اتجـــاه ایجــابي لـــدي الطــالب.  لصــالح التطبیـــق البعــدي االســتماع والتحـــدث ٕ نحـــو اســـتخدام  وا

 مهـــارات القـــراءة والكتابـــةبـــین قویـــة طردیـــة عالقـــة ارتباطیـــة ذات داللـــة إحصـــائیة ووجـــود ، اإلســتراتیجیة

لـدي طـالب كلیـة التربیـة  نحـو اسـتخدام اإلسـتراتیجیةاه واالتج اللغة العربیةب ومهارات االستماع والتحدث

 .  غیر المتخصصین
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 .كلة البحث وخطة دراستھا مش: أوالً 
 :مقدمة البحث  -أ

اللغــــة أداة اتصــــال بــــین األفـــــراد ، والجماعــــات ، ووســــیلة للتفـــــاهم فیمــــا بیــــنهم ، ولحاجـــــة 
تغلــــب بهــــا علــــى بعــــد المســــافات ، یاإلنســـان للتفــــاهم مــــع غیــــره اســــتخدم عقلــــه فــــي ابتكـــار وســــیلة 
وطریقــة للفهــم ، وهــي القــراءة ، وهــذا واخــتالف األزمنــة ، فــاخترع طریقــة لإلفهــام ، وهــي الكتابــة ، 

. ( أمكنــه أن یفهــم عــن الســابقین بقــراءة آثــارهم المكتوبــة ، وأن یتــرك أفكــاره لیطلــع علیهــا اآلخــرون 
  ) ٥٧،  ٢٠١٠عدنان حسن األحمدي ، 

ال ریــب أن اللغــة العربیــة لغــة أفضــل كتــاب أنــزل ، ولســان أفضــل نبــي أرســل ، وقــد قــال و  
َقْد ﴿  اهللا تعـالى َل ـاُن َو شٌَر ِلَس ُھ َب لُِّم َع ا ُی نََّم وَن ِإ ُقوُل ْم َی ُم َأنَُّھ َل ْع َن

بِـیٌن  ِبيٌّ ُم َر اٌن َع َذا ِلَس َھ ِميٌّ َو َج ِھ َأْع ْی َل وَن ِإ ْلحُِد  )١٠٣(الَِّذي ُی
واللغــة العربیــة هــي لغــة البیـــان ، والتبیــین ، فیهــا اإلیجــاز، واإلعجــاز، وبهـــا )  ١٠٣النحــل ، ( ﴾ 

، ملـــة بالبالغـــة ،الســـامیة بمبانیهـــاالـــرأي ، المتزینـــة بالفصـــاحة ، والمتج الحكمـــة ، وســـؤدد منطـــق 
  ) ٣٢،  ٢٠٠٩نصرة عبد اهللا صالح ، (  .ومعانیها 

ویعد الهـدف األساسـي مـن تعلـیم اللغـة العربیـة ، هـو إكسـاب المـتعلم القـدرة علـى االتصـال 
ــا ، ً ا او كتابی ً وكــل محاولــة لتــدریس اللغــة  اللغــوي الواضــح الســلیم ، ســواء كــان هــذا االتصــال شــفوی

  .العربیة یجب أن تؤدي إلى تحقیق هذا الهدف 

واالتصـال اللغــوي ال یتعــدى أن یكــون بــین مـتكلم ومســتمع ، أو بــین قــارئ وكاتــب ، وعلــى 
ا أربعة هي  ً   .االستماع ، والكالم ، والقراءة والكتابة : هذا األساس فإن للغة فنون
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صــال اللغــوي ، وهــي متصــلة ببعضــها الــبعض ، تمــام وهــذه الفنــون األربعــة هــي أركــان االت
االتصــال وكــل منهــا یــؤثر ویتــأثر بــالفنون األخــرى ، فالمســتمع الجیــد هــو بالضــرورة متحــدث جیــد ، 
وقــارئ جیــد ، وكاتــب جیــد ، والقــارئ الجیــد ، هــو بالضــرورة متحــدث جیــد ، وكاتــب جیــد ، والكاتــب 

ا جی ا وقارئً ا جیدً ً ا الجید ال بد أن یكون مستمع   . دً

ــك فإنـــــه مـــــن المالحـــــظ إهمـــــال تـــــدریس االســـــتماع والتـــــدریب علـــــى           وعلـــــى الـــــرغم مـــــن ذلـــ
:            مهاراتــه ، مــع أنــه مــن أهـــم الفنــون اللغویــة علــى اإلطــالق ، ویقـــول المفكــر العربــي ابــن خلـــدون 

حــدث وقــراءة فعلیــه یتوقــف نمــو الفنــون اللغویــة األخــرى مــن ت" أن الســمع أبــو الملكــات اللســانیة " 
ـا إهمــال تـدریس فـن التحـدث والتــدریب علـى مهاراتـه ، إال فیمـا یســمى . وكتابـة  ومـن المالحـظ أیضً

ــا أو أهمــل ،  ً عنــدنا بــالتعبیر الشــفوي ، وحتــى الــدرس المخصــص لهــا اللــون اللغــوي ، قــد هجــر غالب
ثـارة ، حیـث یؤدى بطریقة میكانیكیة مملـة خالیـة مـن الـروح ومـن اإل –في أغلب األحوال  –أو هو 

  .أصبح التعبیر الشفوي شكًال بال مضمون 

نمـــا هـــي فـــن یعتمـــد علـــى النظـــر واالستبصـــار ، أي فهـــم  ٕ والقـــراءة لیســـت عملیـــة آللیـــة ، وا
المادة المقروءة ، وتحلیلها وتفسیرها ، ونقدها وتقویمها ، كما أنها تهدف إلـى إكسـاب المـتعلم القـدرة 

  .ه ، وحل مشكالته على تعلیم نفسه ، وفهم العالم من حول

أمـا الكتابـة وهـي الفــن اللغـوي الرابـع ، فیقصــد بهـا التعبیـر الكتـابي الــذي نسـمیه نحـن عــادة 
بــــالتعبیر التحریــــري ، أمــــا اإلمــــالء والخــــط ، فــــیمكن تســــمیتهما بالمهــــارات الكتابیــــة المســــاعدة ، او 

صــــلة ومتصـــــلة مهــــارات التحریــــر العربــــي ، وهــــي الرســــم الســــلیم للحــــروف والكلمــــات والجمــــل منف
وعالمات الترقیم ، والخط الواضح الجمیل ، وهذا الفـن او تلـك المهـارة اللغویـة الـذي هـو  الكتابـة ، 
یجـــب أن یتخـــذ مـــن الفنـــون اللغویـــة الســـابقة مـــادة للتـــدریب ، فـــالمفروض أال یكتـــب المـــتعلم إال مـــا 

  ) ٧-٥، ٢٠٠٠علي أحمد مدكور ، (  .استمع إلیه ، أو قرأ  عنه ، أو تحدث به 

ـــــاللغـــــة كـــــائن واحـــــد ذو كیـــــان مكتمـــــل ، وبهـــــذا ف                ال تحـــــدث دون اســـــتماع ، وال اســـــتماعف
تحــدث ، وبهــذا  كتابــة دون قــراءة وال اســتماع وال لصــمت ، وال قــراءة دون اســتماع وال تحــدث ، وال

ویجعلـه  وأن غیاب فن من فنون اللغة یشوه هذا الكیـانجد منظومة من العالقات السببیة،التصور ن
  ) ٢٨،  ٢٠٠٦،ومحمد الشعیبي رشدي أحمد طعیمة.(وغیر ذي جدوى غیر ذي معنى

ومــن هنــا كــان االهتمــام بتعلــیم هــذه المهــارات وتلــك الفنــون والتــدریب علیهــا ككیــان لغــوي 
ا فــي هــذا إلــى وظائفهــا وخصائصــها ، متصــل ، وأهمیــة إكســابها  لغیــر المتخصصــین فیهــا ، اســتنادً

ا للمدخل االتصالي ومهاراتها والتي تق   .ع تحت مظلة تعلیم اللغة بالوسیلة االتصالیة، ووفقً
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 ، تبنــى المتعلمــون بعضــهم الــبعض  اللتــدریس یســاعد فیهــاســتراتیجیة  األقــرانتــدریب یعــد و 
 م الفعالـةـــخـذ فـى االعتبـار بیئـة التعلموجـه ومتمركـز حـول المـتعلم مـع األ أن التعلـیم علـى أسـاس

مــن  یعتبــر صـورة وتعلــم األقــران ،الطالــب بشــكل كامـل فــى عملیــة الــتعلم التـى تركــز علــى إنــدماج 
 . المعلم صور التعلم التعاونى یعتمد على قیام المتعلمین بتعلم بعضهم بعضا تحت إشراف

س لبعضهم ـــإشتراك الطالب فى تحمل مهمة التدریعلي  األقرانتدریس  إستراتیجیةتقوم و 
ي بشكل یجعلهم یتحملون مسؤولیة التعلیم والتعلم والحصول البعض وذلك بتنظیم الموقف التعلیم

دارة الموقف التعلیمي عن طریقة القرن ٕ ویتم اتباع  المعلم،/ على المادة التعلیمیة وعرضها وا
المتعلم على / رینــالمعلم، والق/ األسلوب التبادلي لألقران حیث یقوم كل طالب بدور القرین

لتدریس خالل مجموعات صغیرة نسبیًا حیث یقوم أحد الطالب هو أسلوب یعتمد على او  .التوالى
المعلمین بعرض الموضوع الدراسي على أقرانه ثم یعقب عملیة العرض مناقشة بین الطالب 

  . الب المعلمینــالمعلم وزمالئه والمشرف بغرض تحسین األداء التدریسي للط

ــــدری ــــان االهتمــــام باســــتخدام هــــذه االســــتراتیجیة فــــي ت ــــا ك ــــر ومــــن هن ب الطــــالب غی
  .للغة العربیة  ساسیةالمتخصصین على اكتساب المهارات األ

 :تحدید مشكلة البحث  -ب

  :تتلخص مشكلة هذا البحث في 
بأبعادهــا المختلفــة فــي إطــار التعلــیم الجــامعي، ومنهــا وضــع  العربیــة قضــیة أوضــاع اللغــة

ى الـــرغم ممـــا یثقـــل وعلـــ. هـــذه اللغـــة فـــي أقســـامها المتخصصـــة، وفـــي أقســـام التخصصـــات األخـــرى
كاهــل هــذه اللغــة مــن مشــكالت متنوعــة فــي تلــك األقســام، فــإن المتتبــع للدراســات والبحــوث العربیــة 

 بتوظیفها في التخصصـات األخـرى غیـر العربیـة ،  النظریة والمیدانیة یالحظ انصرافها عن العنایة
العربیـة فـي المسـتویین  ومن ثم ندرة الجهود العلمیة فـي تناولهـا، علـى حـین اسـتحوذت قضـایا اللغـة

األساســي والمتوســط مــن التعلــیم العــام علــى اهتمــام كبیــر مــن تلــك الدراســات والبحــوث، وصــار لهــا 
مــن ثــم تــراث واســع ـ بغــض النظــرعن طبیعتــه وقیمتــه ومــردوده ـ مــن خــالل الملتقیــات والمؤلفــات 

لتعلــیم الجــامعي اطــالب ضــعف مســتوي ممــا نــتح عنــه  .والكتابــات المتنوعــة فــي الــدوریات العربیــة
مهــارات القــراءة والكتابــة واالســتماع والتحــدث فـي المتخصصــین غیــر  التربیــة كلیــةوبخاصـة طــالب 
  .في اللغة العربیة

  
 

 :وهذا ما أكده ما یلي      

العملیـــة  التربیـــةأثنـــاء متابعـــة المتخصصـــین غیـــر  التربیـــة كلیـــةطـــالب ل ینمالحظـــة البـــاحث -
  . التدریببمدارس 



 ٥

المناقشـــة والحـــوار فـــي أثنـــاء المتخصصـــین غیـــر  التربیـــة كلیـــةطـــالب ل ینحثمالحظـــة البـــا -
  .المحاضرات 

  .وجود العدید من االخطاء اللغویة في كتاباتهم في االختبارات التحریریة -
 كلیــة اســتطالع آراء الســادة أعضــاء هیئــة التــدریس والهیئــة المعاونــة حــول مســتوي طــالب  -

  . القراءة والكتابة واالستماع والتحدث في اللغة العربیة مهاراتفي  المتخصصینغیر  التربیة
 المتخصصـــــینغیـــــر  التربیـــــة كلیـــــة نتـــــائج اســـــتبیان تحدیـــــد االحتیاجـــــات التدریبیـــــة لطـــــالب -

  .مهارات وتأكیدهم حاجاتهم الضروریة لتنمیة هذه ال
ســـتماع مهـــارات القـــراءة والكتابـــة واالتنمیـــة توصـــیات العدیـــد مـــن الدراســـات وتأكیـــدها أهمیـــة  -

  .لدي الطالب  والتحدث في اللغة العربیة
وجـود بعـض أوجــه القصـور فــي طـرق التــدریس التقلیدیـة التــي  مازالـت تســتخدم فـي تنمیــة  -  

 .  مهارات القراءة والكتابة واالستماع والتحدث في اللغة العربیة

اللغویــة ممــا علیــه أســالیب طالبهــم  التخصصــات األخــرى بالكلیــة شــكوى كثیــر مــن أســاتذة  - 
من أخطاء وما تنبي عنه من عجز واضـح عـن اإلبانـة والتوصـیل اللغـوي الواضـح   وما یثقـلها

  .الدقیق
مهـــارات القـــراءة والكتابـــة  تنمیـــةأن الطـــرق التقلیدیـــة المســـتخدمة فـــي  ینرى البـــاحثیـــولـــذلك  - 

ضـــعف مســــتوي الطـــالب فـــي هــــذه تعـــد مــــن عوامـــل  واالســـتماع والتحـــدث فـــي اللغــــة العربیـــة
  . تنمیهامما یستدعي البحث عن طرق واستراتیجیات تدریس حدیثة یمكن أن  هارات الم

  :    لذا یحاول البحث اإلجابة عن السؤال التالي           
فاعلیة استخدام استراتیجیة تدریس األقران في تنمیة ما 

 التربیةلدي طالب كلیة في اللغة العربیة ساسیةاألمھارات ال
 ؟اھاتھم نحو استخدام اإلستراتیجیة المتخصصین واتجغیر 

  : ویتفرع من هذا السؤال األسئلة التالیة    
غیر  التربیة كلیةلطالب  الالزمة في اللغة العربیة ساسیةاألمهارات الما  - ١

 ؟المتخصصین 

فاعلیة استخدام استراتیجیة تدریس األقران في تنمیة مهارات القراءة والكتابة في اللغة ما  - ٢
 ؟المتخصصین غیر  التربیة الب كلیةلدي ط العربیة

ما فاعلیة استخدام استراتیجیة تدریس األقران في تنمیة مهارات االستماع والتحدث باللغة  - ٣
 ؟المتخصصین غیر  التربیة لدي طالب كلیة العربیة

 ما فاعلیة استخدام استراتیجیة تدریس األقران في تنمیة االتجاه نحو استخدام االستراتیجیة - ٤
 المتخصصین؟غیر  التربیة كلیةلدي طالب 



 ٦

تنمیة مهارات القراءة والكتابة في اللغة العربیة وتنمیة مهارات االستماع ما العالقة بین  - ٥
 ؟المتخصصینغیر  التربیة لدي طالب كلیة والتحدث باللغة العربیة

في اللغة العربیة وتنمیة االتجاه نحو استخدام  ساسیةما العالقة بین تنمیة المهارات األ - ٦
 المتخصصین؟غیر  التربیة لدي طالب كلیة االستراتیجیة

 :حدود البحث  -ج

  :اقتصر البحث الحالي على 
  .مهارات القراءة والكتابة في اللغة العربیة - ١
  .مهارات االستماع والتحدث باللغة العربیة - ٢
  .م  ٢٠١٢الفصل الدارسي الثاني   - ٣
  .)دبیةالشعب العلمیة واأل(العربیة ة في اللغ المتخصصینغیر  التربیة طالب كلیة - ٤
 :أھداف البحث  -د

    :الكشف عن  إلىیهدف هذا البحث 
  .المتخصصینغیر  التربیة كلیةالالزمة لطالب  في اللغة العربیة ساسیةاألمهارات ال - ١
فاعلیة استخدام استراتیجیة تدریس األقران في تنمیة مهارات القراءة والكتابة في اللغة مدى  - ٢
  .المتخصصینغیر  التربیة لدي طالب كلیة ربیةالع
فاعلیة استخدام استراتیجیة تدریس األقران في تنمیة مهارات االستماع والتحدث باللغة مدى  - ٣

  .المتخصصینغیر  التربیة لدي طالب كلیة العربیة
 راتیجیةمدى فاعلیة استخدام استراتیجیة تدریس األقران في تنمیة االتجاه نحو استخدام االست - ٤

  .المتخصصین غیر  التربیة لدي طالب كلیة
العالقة بین تنمیة مهارات القراءة والكتابة في اللغة العربیة وتنمیة مهارات االستماع والتحدث  - ٥

  .المتخصصینغیر  التربیة لدي طالب كلیة باللغة العربیة
تجاه نحو استخدام في اللغة العربیة وتنمیة اال ساسیةالعالقة بین تنمیة المهارات األ - ٦

  .المتخصصینغیر  التربیة لدي طالب كلیة االستراتیجیة
  
  
 : أھمیة البحث  -ه

    :ما یلي  إلىترجع أهمیة البحث 
بعض االستراتیجیات واألسالیب التدریسیة الجدیدة التي تساعد في بمعرفة  نمعلمیالقد یفید  - ١

  .وتطویر أسالیبهم التدریسیة  لعربیةفي اللغة ا ساسیةتدریس المهارات األتحقیق بعض أهداف 



 ٧

 ساسیةالمهارات األ تنمیةعلى المتخصصین غیر  التربیة طالب كلیةساعد تمن المتوقع أن  - ٢
  .بصورة وظیفیة في اللغة العربیة 

ا لكیفیة استخدام استراتیجیة  - ٣ ً ا إجرائی ً تنمیة في مجال  تدریس االقرانمن المتوقع أن یقدم نموذج
  . في اللغة العربیة اسیةسالمهارات األ

غیر  التربیة لدي طالب كلیة في اللغة العربیة تنمیة مهارات القراءة والكتابةقد یسهم في  - ٤
  . التي قد یصعب تنمیتها باستخدام االستراتیجیات التدریسیة األخرى المتخصصین 

غیر  التربیة ةلدي طالب كلیقد یسهم في تنمیة مهارات االستماع والتحدث باللغة العربیة  - ٥
  . المتخصصین التي قد یصعب تنمیتها باستخدام االستراتیجیات التدریسیة األخرى 

 :فروض البحث  -و 

      :اختبار صحة الفروض التالیة  إلىهدف البحث الحالي 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات الطالب عینة البحث في التطبیقین  .١

  .لصالح التطبیق البعدي القراءة والكتابةهارات مالختبار القبلي والبعدي 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات الطالب عینة البحث في التطبیقین  .٢

  .االستماع والتحدث لصالح التطبیق البعديمهارات القبلي والبعدي الختبار 
التطبیقین توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات الطالب عینة البحث في  .٣

لصالح التطبیق  االتجاه نحو استخدام استراتیجیة تدریس االقرانالقبلي والبعدي لمقیاس 
  .البعدي

توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات الطالب عینة البحث في  .٤
 .االستماع والتحدث مهارات واختبارالقراءة والكتابة اختبار مهارات 

یة ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات الطالب عینة البحث في توجد عالقة ارتباط .٥
االستماع والتحدث ومقیاس االتجاه نحو  مهارات واختبارالقراءة والكتابة مهارات اختبار 

 .استخدام استراتیجیة تدریس االقران 

  
  
  
 
 : منھج البحث  -ز

  : م المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج التجریبي ااستخدتم   
یســـتخدم المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي فـــي اإلطـــار النظـــري للبحـــث وفـــي بنـــاء أدوات حیـــث 

البحــث ویســتخدم المـــنهج التجریبــي فــي التطبیـــق المیــداني لتجربــة البحـــث حیــث یتضــمن التصـــمیم 



 ٨

فـي اللغــة العربیـة باســتخدام  ساسـیةالمهــارات األالتجریبـي للبحـث مجموعــة واحـدة وهـى التــي تـدرس 
  . راناستراتیجیة تدریس االق

ا   : خطوات البحث وإجراءاتھ : ثانًی

ا للخطوات واإلجراءات التالیة          :سار هذا البحث وفًق
وعرضها على مجموعة من المحكمین في اللغة العربیة  ساسیةاألمهارات الإعداد قائمة  - ١

  .المتخصصینغیر  التربیة كلیة لتحدید مناسبتها لطالب
  :لسابقة المتعلقة بما یلي اإلطالع علي الدراسات والبحوث ا  - ٢

  . في اللغة العربیة ساسیةاألمهارات لتنمیة الاألسالیب واالستراتیجیات المستخدمة  -
  . تدریس االقراناستراتیجیة  -

في  ساسیةاألمهارات الوخصائصها وممیزاتها وخطواتها وطبیعة تدریس االقران تحدید أسس  - ٣
  .وكیفیة تنمیتهااللغة العربیة 

 كلیة القراءة والكتابة في اللغة العربیة لطالبمهارات  تنمیة دلیل الخاص بإجراءاتال إعداد - ٤
  .المتخصصینغیر  التربیة

 كلیة إعداد الدلیل الخاص بإجراءات تنمیة االستماع والتحدث في اللغة العربیة لطالب - ٥
  .المتخصصینغیر  التربیة

وعرضه على مجموعة من المحكمین ة العربیة القراءة والكتابة في اللغمهارات إعداد اختبار  - ٦
  .لتحدید صالحیته للتطبیق 

إعداد اختبار االستماع والتحدث في اللغة العربیة وعرضه على مجموعة من المحكمین  - ٧
  .لتحدید صالحیته للتطبیق 

وعرضه على مجموعة من  االتجاه نحو استخدام استراتیجیة تدریس االقرانإعداد مقیاس  - ٨
  .لتحدید صالحیته للتطبیق  المحكمین

  .مقیاسالو  االختبارینالتأكد من صدق وثبات  - ٩
ا على االختبارین والمقیاس تطبیق   - ٩ ً ا قبلی ورصد النتائج ومعالجتها  عینة البحثتطبیقً

  .إحصائیا 
 كلیة بلطالاستراتیجیة تدریس االقران باستخدام في اللغة العربیة  ساسیةالمهرات األتدریس  -١٠
  .المتخصصین عینة البحث غیر  بیةالتر 
ا بعدیًا على عینة البحث ورصد النتائج ومعالجتها  -١١ تطبیق االختبارین والمقیاس تطبیقً

  .إحصائیا
  .رصد النتائج ومعالجتها إحصائیا وتفسیرها  -١٢
  .تقدیم التوصیات والمقترحات بناء على نتائج البحث  -١٣

 :تحدید مصطلحات البحث : ثالًثا 



 ٩

  Effectiveness :اعلیة ف -أ
أحمد حسین وعلي .( هي القدرة علي التأثیر وبلوغ األهداف وتحقیق النتائج المرجوه 

وتعرف أیضًا بأنها مدي األثر الذي یمكن أن تحدثة المعالجة التجریبیة ) ٣٧، ١٩٩٩، الجمل 
  )٢٣،  ٢٠٠٣ ،حسن شحاتة و آخرون .( باعتبارها متغیرا مستقال ً في أحد المتغیرات التابعة 

استراتیجیة تدریس  مدي األثر الذي یمكن أن تحدثة ویقصد بها في البحث الحالي
واالتجاه نحو استخدام واالستماع والتحدث  القراءة والكتابةمهارات في تنمیة مهارات االقران 

 قاس بالفرق بین متوسطي درجات الطالب في التطبیقین القبلي و البعدي ألدواتیو االستراتیجیة 
  .البحث 

 Strategy: استراتیجیة  -ب

والتي یخطط المعلم إلتباعها ، هي مجموعة من اإلجراءات المختارة لتنفیذ الدرس 
بما یحقق ، بشكل متسلسل أو بترتیب معین مستخدما اإلمكانیات المتاحة ، الواحدة تلو اآلخري 

) ٢٨٠،  ١٩٩٩،  حسن حسین زیتون. ( أفضل مخرجات تعلیمیة ممكنة األهداف التدریسیة 
من اإلجراءات و الممارسات التي یتبعها المعلم داخل الفصل  ةوتعرف أیضًا بأنها مجموع

وتتضمن مجموعة من ، للوصول إلي مخرجات أفضل في ضوء األهداف التي تم وضعها 
أحمد حسین و .( األسالیب و األنشطة و الوسائل وأسالیب التقویم التي تساعد تحقیق أهدافها 

  )٣٤، ١٩٩٩، لجمل علي ا
بأنها مجموعة من اإلجراءات والممارسات التي یتبعها المعلم  االستراتیجیة إجرائیاتعرف 

والتي یخطط الستخدامها قبل تنفیذ الدرس وأثنائه  غرفة الدراسةداخل القرین والمتعلم القرین 
ن األسالیب وبعده من أجل تحقیق األهداف المرجوة بأقصى فاعلیة ممكنة مستخدما مجموعة م

  .واألنشطة والوسائل وأسالیب التقویم المختلفة 
 peer coaching Strategy:  تدریس االقراناستراتیجیة  -ج

ن بالتعاون مع بعضهم البعض ، حیث میمتعلللهي سلسة من اإلجراءات التي تسمح 
 ساسیةبالمهارات األالمتعلقة  المعارف والخبرات العلمیة والعملیة بنقل )المعلم القرین( یقوم أحدهم 

األقل ) المتعلم القرین( التي یتقنها لآلخرین  )القراءة والكتابة واالستماع والتحدث(في اللغة العربیة
  .في إتقانها ، وذلك تحت إشراف وتوجیه من المعلم  كفاءة
 :مھارة االستماع -د

  .مهارة لغویة وعملیة مقصودة تتم بتوجه ونیة من الشخص لالستماع للمتحدث 
 ) ١٩٧،  ٢٠٠٠فتحي یونس ، (   

 :مھارة التحدث  -ھـ



 ١٠

هي مهارة إنتاجیة تتطلب من المتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة ، والتمكن من 
الصیغ تانحویة ، ونظام تركیب الكالم التي تساعده على التعبیر عما یرید أن یقوله في مواقف 

 ) ١٠٥،  ٢٠٠٠مصطفى رسالن ، . ( الحدیث 
 :ھارة القـراءة م -و

ن، العملیة األولى الشكل ین متصلتیعملیتإحدى مهارات اللغة األربع والتي تتضمن 
، والعملیة الثانیة عملیة ) الكلماتتعرف ( المیكانیكي أي االستجابة الفسیولوجیة لما هو مكتوب 

نس، فتحي یو ) . (فهم ما تحمله الكلمات من معان( عقلیة یتم من خاللها تفسیر المعنى 
 )٣٢، ٢٠٠٦رشدي طعیمة ، ومحمد الشعیبي ، (، )٢٤٤، ٢٠٠٠

 :مھارة الكتابـة  -ز

مهارة لغویة تتضمن إعادة ترمیز اللغة المنطوقة في شكل خطي على الورق ، من خالل 
أشكال ترتبط ببعضها ، وفق نظام معروف اصطلح علیه أصحاب اللغة في وقت ما بحیث یعد 

 ) ١٨٧،  ٢٠٠٠مصطفى رسالن ، .( ًال لصوت لغوي یدل علیهكل شكل من هذه األشكال مقاب
 :االتجاة نحو استخدام استراتیجیة تدریس االقران -ح

، یعرف االتجاه بأنه تكوین فرضي یشیر إلي توجه ثابت أو تنظیم مستقر إلي حد ما 
فكیر نحو أي موضوع من موضوعات الت، لمشاعر الفرد ومعارفه واستعداده للقیام بأعمال معینة 

یمكن التعبیر ، ویتمثل في درجات من القبول أو الرفض لهذا الموضوع ، عیانیة كانت أو مجردة 
ویعرف أیضًا بأنه حصیلة تأثر ) ٩١،  ١٩٩٩، زین العابدین درویش .( عنها لفظیًا أو أدائیاً 

رد فعل إیجابي فهو . اتصاله بأنماط ونماذج التفاعل المختلفةالفرد بالمثیرات العدیدة التي تنجم عن 
، فؤاد البهي السید و سعد عبد الرحمن . (أو سلبي نحو موضوع مادي أو مجرد أو قضیة معینة 

٢٥٢،  ١٩٩٩(  
الثابت نسبیًا بالتأیید أو المعارضة بالقبول الفرد بأنه شعور  ویقصد به في البحث الحالي

میه المهارات ویستدل علي الستخدام استراتیجیة تدریس االقران في عملیة التعلم وتنأو الرفض 
ذلك بمحصلة استجابات الطالب علي مفردات مقیاس االتجاه نحو استخدام استراتیجیة تدریس 

  .كما یعبر عنه بالدرجة الكلیة التي یحصل علیها الطالب في هذا المقیاس ، االقران 

 :النظري للبحث  االطار: ارابعً 

 –ھا أنواع –أھمیتھا ( مھارات االتصال اللغوي  - أ
 ) أھداف تعلیمھا

  :مفهوم اللغة  -١



 ١١

یعتبـــر الـــبعض اللغـــة نظـــام مـــن الرمـــوز المتعـــارف علیهـــا، وهـــي رمـــوز صـــوتیة، یتفاعـــل 
التفاعـــل هنـــا هـــو الهـــدف، . بواســـطتها أفـــراد مجتمـــع مـــا فـــي ضـــوء األشـــكال الثقافیـــة الكلیـــة عنـــدهم

نقــل فكــرة مــن طــرف إلــى فــإذا كــان االتصــال مجــرد . والتفاعــل كمــا نعلــم درجــة أعلــى مــن االتصــال
  .آخر، فإن التفاعل یعني المشاركة الوجدانیة، یعني درجة أكبر من االتصال ویتعدى حدوده

فإنهــا أصــوات یعبــر بهــا كــل قــوم عــن أغراضــهم : ومــن أهــم التعریفــات تعریــف ابــن جنــي 
بیعـــة أكـــد ابـــن جنـــي أوًال الط. ویعتبـــر هـــذا تعریـــف دقیـــق، یـــذكر كثیـــرًا مـــن الجوانـــب الممیـــزة للغـــة

الصــوتیة للغــة، كمــا ذكــر وظیفتهــا االجتماعیــة فــي التعبیــر ونقــل الفكــر، وذكــر أیضــًا أنهــا تســتخدم 
  ) ٢٠٠٦رشدي طعیمة ، محمود الناقة ، ( .في مجتمع فلكل قوم لغتهم

ویعد الهـدف األساسـي مـن تعلـیم اللغـة العربیـة ، هـو إكسـاب المـتعلم القـدرة علـى االتصـال 
ــا ، وكــل محاولــة لتــدریس اللغــة اللغــوي الواضــح الســلیم ،  ً ا او كتابی ً ســواء كــان هــذا االتصــال شــفوی

  .العربیة یجب أن تؤدي إلى تحقیق هذا الهدف 

  :أهمیة مهارات االتصال اللغوي  -٢

ا مــن   ً ـا أساســی ً تعـد مهــارات االتصـال اللغــوي مـن جوانــب التعلـیم المهمــة ؛ فهـي تمثــل مطلب
لمتعلم اللغة ، والسـیطرة علیهـا وسـهولة اسـتعمالها أمـور تعتمـد مطالب تعلیم اللغة العربیة ، فإتقان ا

ا  ساسیةعلى كیفیة تعلم المهارات األ ً ا لمهارات اللغة العربیة عموم ً   .للغة ، واكتسابها یعد اكتساب

ویمكـــــن االتصـــــال اللغـــــوي المـــــتعلم  مـــــن أدوات المعرفـــــة عـــــن طریـــــق تزویـــــده بالمهـــــارات 
ا ساســـــــیةاأل ا ، وتحـــــــدًث ً ـــــــى اكتســـــــاب عاداتهـــــــا  للغـــــــة اســـــــتماع ـــــــراءة ، وكتابـــــــة ، ومســـــــاعدته عل      وق

الصــحیحة ، واتجاهاتهــا الســلیمة ، وممــا یســاعد علــى تكــوین هــذه المهــارات كثــرة الممارســة ، علــى 
ا فـــي تنمیتهـــا  ً ا كبیـــر ً عـــدنان حســـن (  .أن تــتم فـــي مواقـــف حیویـــة ، ومتنوعـــة ، ویـــؤدي التوجیـــه دور

  ) ٤٠، ٢٠١٠األحمدي ، 

  :تصال اللغوي مهارات اال  -٣
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الصــوتیة التـــي ، إذ یمـــثالن كالهمــا المهـــارات یجمعهمـــا الصــوت) ١(فاالســتماع والكـــالم 

القـراءة بینمـا تجمـع الصـفحة المطبوعـة بـین . یحتاج إلیها الفرد عند االتصال المباشر مع اآلخـرین
وبــین . ویسـتعان بهمــا لتخطــي حــدود الزمــان وأبعـاد المكــان عنــد االتصــال بـاآلخرین ،)٢(والكتابــة 

اســتقبال ال خیــار  مــن أهمهــا أنهــا مصــدر للخبــرات، إذ همــا مهارتــا صــالت) ٣(االســتماع والقــراءة 
ومـــن هنـــا یبـــرر بعـــض . للفـــرد أمامهمـــا فـــي بنـــاء المـــادة اللغویـــة أو حتـــى فـــي االتصـــال بهـــا أحیانـــاً 

والفـــرد فـــي كلتـــا . الخبـــراء وصـــفهم لهـــاتین المهـــارتین بأنهمـــا مهارتـــان ســـلبیتان، والحـــق غیـــر ذلـــك
یركـب الرمـوز كمــا ) ٤( الكــالم والكتابـة: المهـارتین یفـك الرمـوز بینمـا هــو فـي المهـارتین األخـریین 

یبعـــث رســــالة ومـــن هنــــا تســـمیان مهارتــــا إنتـــاج أو إبــــداع والمـــرء فــــي " الكـــالم والكتابــــة"أنـــه فیهمــــا 
والرصـــید اللغـــوي للفـــرد فیهمـــا أقـــل مـــن ). مســـتمع أو قـــارئ(المهـــارتین األخـــریین مـــؤثر علـــى غیـــره 

د الفــرد أوســع مــن منطقــة إن منطقــة الفهــم عنــ. رصــیده فــي المهــارتین األولیــین، االســتماع والقــراءة
 )  ٢٠٠٦رشدي طعیمة ، محمود الناقة ، (  .االستخدام 

  : تكامل المهارات  -٤

تتكامــل المهــارات اللغویــة فــي المــدخل االتصــالي بــین بعضــها وبعــض، وال یعنــي التكامــل 
نمــا هــو شــيء أبعــد مــن ذلــك، إذ یــدخل هــذا فــي صــمیم الموقــف  ٕ هنــا مجــرد ضــم مهــارة ألخــرى، وا

  . نفسه، فالموقف االتصالي غالبًا یحتاج إلى توظیف مهارتین أو أكثر في مرة واحدةاالتصالي 

  : على حدة  أساسیةواآلن ننظر في كل مهارة 

 :مھارة االستماع :  )أ ( 
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االستماع نشاط أساسي من أنشـطة االتصـال بـین البشـر، فهـو النافـذة التـي یطـل اإلنسـان  
ولنتأمـل مـا . ألداة التـي یسـتقبل بواسـطتها الرسـالة الشـفویةمن خاللها علـى العـالم مـن حولـه، وهـو ا

یحــدث فــي موقــف اتصــال شــفوي، هنــاك فــرد یتحــدث، یعــرض قضــیة معینــة، یســتخدم فیهــا ألفاظــًا 
والفـرد فـي أثنـاء تحدثـه . وجمًال یستقبلها فرد آخر فیتـرجم هـذه األلفـاظ والجمـل إلـى معـاني ودالالت

یســتعین بهــا فــي توصــیل رســالته، وعلــى المســتمع فــي ضــوء قــد یســتخدم مــع اللغــة إشــارات أخــرى، 
  . هذا السیاق أن یفهم الرسالة التي یرید المتكلم توصیلها إلیه

 في كثیرة مواضع في أهمیته برزت وقد ، االتصال عملیة في المهمة العوامل من االستماع یعتبرو 

 اإل قوى بین األولى وجعلتها ، الحواس من غیرها قبل السمع بحاسة آیاته اهتمت حیث القرآن الكریم

  : اإلنسان  في اهللا التي أودعها والفهم دراك

َل   ﴿ َع َج ئًا َو وَن شَْی ُم َل ْع ْم ال َت اِتُك طُونِ ُأمََّھ ْم ِمْن ُب ُك َج َر َُّ َأْخ َو

ونَ  ُر شُْك ْم َت لَُّك َع َة َل ِئَد األَْف اَر َو َص األَْب َع َو ْم السَّْم ُك   ) ٧٨: النحل (  ﴾  َل

ال تَ ﴿ ـَر َو َص َب اْل َع َو نَّ السَّـْم َ ِبـِھ ِعْلـٌم ِإ ـك َس َل ْی ا َل ْقُف َم

ـُئوالً  ْس ْنـُھ َم َ َكـاَن َع ِئـك َل لُّ ُأْو اَد ُك َؤ ُف اْل (                          ﴾ َو
  )  ٣٦: اإلسراء 

ِصیرُ لَ  ﴿ َو السَِّمیُع الَب ُھ ِمثِْلِھ شَيٌْء َو َس َك  ) ١١: الشـورى (  ﴾ ْی
  ) ٢٠٠٦اقة ، رشدي طعیمة ، محمود الن( 

  

  

  

 : مصطلحات مرتبطة بالتدریب على االستماع )  ١( 

وهنــا ینبغــي أن نفــرق بــین أربعــة مصــطلحات مرتبطــة بالتــدریب علــى االســتماع ، ألنــه 
الســـمع ، : لـــیس كـــل اســـتماع یـــؤدي إلـــى تمـــام التواصـــل ، وهـــذه المصـــطلحات األربعـــة هـــي 

  .واالستماع ، واإلنصات ، والتوحد مع الموقف 

    Audingالسمع )  أ( 

المقصـــود بالســـمع الحاســـة التـــي وهبهـــا اهللا تعـــالى لإلنســـان لیســـتقبل بهـــا عـــالم اللغـــة مـــن              
ـوَن ﴿حوله ، قال تعالى  َلُم ْع ْم ال َت ـاِتُك طُـونِ ُأمََّھ ْم ِمـْن ُب ُك َج ـَر َُّ َأْخ َو



 ١٤

َة لَ  َد ِئ األَْف اَر َو َص األَْب َع َو ْم السَّْم ُك َل َل َع َج ئًا َو َْی ونَ ش ُر ُْك ش ْم َت لَُّك   َع
َع  ﴿، ) ٧٨: النحـل (  ﴾ نَّ السَّـْم ـَك ِبـِھ ِعْلـٌم ِإ َس َل ْی ا َل ْقُف َم ال َت َو

ُئوالً  ْس ْنُھ َم اَن َع ِئَك َك َل لُّ ُأْو اَد ُك َؤ ُف اْل َر َو َص َب اْل  )  ٣٦: اإلسـراء  (  ﴾ َو
.  

 مــدركات السـتقبال ال ساســیةویمثـل الســمع مــع البصـر والــذوق والشــم واللمـس الحــواس األ

Perceptions  . ومــن الناحیــة الفیزیقیــة ، الســمع عبــارة عــن مجموعــة مــن الذبــذبات أو الموجــات
الصوتیة التي تعبر األثیـر مـن مصـدر الصـوت إلـى األذن الخارجیـة فالوسـطى فالعصـب السـمعي، 

  .ثم المخ الذي یترجمها ویتعرفها ، فیحدد صوت اإلنسان من الحیوان ، ویعرف المعنى والمغزي 

   Hearing االستماع )  ب( 

وعلـى ذلـك االستماع عملیـة مقصـودة تـتم بتوجـه ونیـة مـن الشـخص لالسـتماع للمتحـدث ، 
  .فاالستماع یتضمن السمع ، وهو مهارة لغویة تعمل المدرسة على تدریب المتعلمین علیها 

   Listening اإلنصات )  ج( 

القصـــد ، مـــع الرغبـــة الشـــدیدة فـــي اإلنصــات نـــوع أعلـــى فـــي االســـتماع تتـــوافر  فیــه النیـــة و 
ـُھ  ﴿تحصیل المنصت إلیه ، قال تعالى وا َل ـَتِمُع آُن َفاْس ُقـْر َئ اْل ِر َذا ُق ِإ َو

ــوَن  ُم َح ْر ــْم ُت لَُّك َع ــُتوا َل َأنِص ویــرتبط ).  ٢٠٤األعــراف (                        ﴾َو
ا باالتجاه نحو تغییر القیم وبناء شخصیة األفرا ً ا واضح   .د والجماعات اإلنصات ارتباًط

  

ا مع المصدر )  د(  ً    التوحد سمعی

التوحــد عبــارة عــن حالــة انــدماج كامــل مــن المســتمع فــي الموقــف ، وهــو ال یتــأتى إال لمــن 
حیـث یتوحـد الشـخص مـع الموقـف بدرجـة كبیـرة ، مثـل عشـاق ... وهبوا أنفسهم لفكرة أو فن معـین 

َ  ﴿: قولــه تعــالى  وقــد أشــار القــرآن الكــریم إلــى ذلــك فــي. القــرآن الكــریم  ــك ــي َذِل نَّ ِف ِإ

یٌد  َو شَـِھ ُھ َع َو َقى السَّْم ٌب َأْو َأْل ْل ُھ َق اَن َل ْن َك ى ِلَم َر ِذْك :  ق ( ﴾َل
  )  ١٩٨:  ١٩٦،  ٢٠٠٠فتحي یونس ، ) (  ٣٧

  أهداف االستماع ومهاراته)  ٢( 



 ١٥

هنــاك بعــض االهــداف  التــي یمكــن أن یحققهــا االســتماع ، لــیس فــي مجــال الدراســة فقــط 
ا ، وهي تختلف مـن شـخص إلـى آخـر ، ولعـل مـن أبـرز هـذه االهـداف  نما في الحیاة العامة أیضً ٕ وا

  :ما یلي 

تنمیة قدرة اإلصغاء واالنتباه والتركیز على المادة المسـموعة بمـا یتناسـب مـع  - ١

 .مراحل نمو التالمیذ 

تنمیــة قــدرة التالمیــذ علــى متابعــة الحــدیث أو تتبــع المســموع ، والســیطرة علیــه  - ٢

  .ما یتناسب مع غرض المستمع ب

 .تمییز التالمیذ بین األصوات المختلفة  - ٣

غـــرس عـــادة اإلنصـــات باعتبارهـــا قیمـــة اجتماعیـــة وتربویـــة مهمـــة فـــي إعـــداد               - ٤

 .الفرد 

صــدار الحكــم علــى  - ٥ ٕ تنمیــة جانــب التفكیــر الســریع ومســاعدة التلمیــذ علــى اتخــاذ القــرار ، وا
 . المسموع في ضوء ما سمعه 

 :مھاراتھ فیتمثل بعضھا فیما یلي  أما

 :من أمثال . التركیز على ما یستهدفه السامع  .١

  .تحدید الكلمات الصعبة والغریبة الواردة في النص المسموع  -
 .الوقوف على بعض األسالیب والتراكیب الجمیلة في النص المسموع  -
 .ي الوقوف على بعض القیم الخلقیة التي یتحملها النص الصریح منها والخف -
 .التمییز بین الحقیقة والرأي في النص المسموع  -
 .مرغوبة في النص المسموع لمعرفة االتجاهات المرغوبة وغیر ا -

 .إدراك العالقات المختلفة في النص المسموع  .٢
 .و االختالف في النص المسموع أالتعرف على أوجه االتفاق  .٣
 )  ١٢٦،  ١٢٥، ٢٠٠٥إبراهیم عطا ، (  .نقد المسموع في ضوء الخبرات السابقة  .٤

 :مھارة التحدث  ) ب ( 

الكـــالم أیضـــًا نشـــاط أساســـي مـــن أنشـــطة االتصـــال بـــین البشـــر، وهـــو الطـــرف الثـــاني مـــن 
ذا كـــان االســـتماع وســـیلة لتحقیـــق الفهـــم، فـــإن الكـــالم وســـیلة لإلفهـــام ٕ . عملیـــة االتصـــال الشـــفوي، وا

تعلمــــه اإلنســـان عــــن طریــــق  وهـــوة ترجمــــة اللســـان عمــــا. فهـــم واإلفهــــام طرفـــا عملیــــة االتصــــال وال



 ١٦

ــا ، ألن  ً االسـتماع والقــراءة والكتابــة ، وهــو مــن العالمــات الممیــزة لإلنســان ، فلــیس كــل صــوت كالم
  )١٤٩،  ٢٠٠٥إبراهیم عطا ، . ( الكالم هو اللفظ واإلفادة 

  :أھمیة التحدث )  ١( 

راد ، واإلنسـان للتواصل ، ویشكل أداة اتصال سـریعة بـین األفـ ساسیةیعد التحدث الوسیلة األ
ــا مــا یكــون ذلــك كلــه  ً دارتــه ، غالب ٕ ا علــى ضــبطه ، وا ً الــذي یــتقن مهــارة التحــدث ، ویكــون قــادر

ا مـن أسـباب إحـرازه للنجـا ً ن التحـدث هـو الـذي یرسـم ح فـي حیاتـه العامـة ، والخاصـة ؛ ألسبب
  .صورته الشخصیة في أذهان اآلخرین 

إلـى أن أهمیـة التحـدث تكمـن  ) ١٥١، ١٥٠،  ٢٠٠٥إبراهیم عطا ، ( ومن هنا ذهب 
  : فیما یلي 

ا علــــى الطالقــــة فــــي التعبیــــر عــــن  - ١ ــــادً َ معت ــــى التحــــدث اإلنســــان        یجعــــل التــــدریب عل
  .أفكاره ، والقدرة على مواجهة اآلخرین 

 .ومعرفة مستواه الثقافي مؤشر صادق للحكم على المتحدث،التحدث  - ٢

 .متحدث ، والسامع التحدث وسیلة لإلقناع ،والفهم واإلفهام ما بین ال - ٣

التحــدث وســیلة الفــرد للتنفــیس عمــا یعانیــه ؛ ألن تعبیــر الفــرد عــن نفســه یخفــف مــن  - ٤
 .حدة المواقف التي تعترضه 

 . التحدث وسیلة ضروریة لتنفیذ العملیة التعلیمیة في مختلف المراحل - ٥

  

  :أھداف تعلیم التحدث )  ٢( 

  :هداف ومن تلك األللتحدث أهداف كبیرة یسعى إلى تحقیقها ، 

  .تشجیع الطالب على مواجهة اآلخرین ومحاورتهم بلغة عربیة سلیمة  - ١
 .تعوید التالمیذ التفكیر المنطقي ، وترتیب األفكار ، وربطها بعضا ببعض  - ٢
 .تعوید التالمیذ إجادة النطق ، وطالقة اللسان ، وتمثل المعاني  - ٣
ل ، وسـرعة البیــان فــي الكشـف عــن الموهــوبین مـن التالمیــذ فــي مجـال الخطابــة ، واالرتجــا - ٤

 .القول 
 .تمكین المتعلمین من التحدث عما یدور حولهم من موضوعات مالئمة  - ٥



 ١٧

  ) ٥٤، ٢٠١٠عدنان حسن األحمدي ، (  .دفع المتعلم إلى ممارسة التخیل واالبتكار   - ٦
  

  :التحدث  مھارات )  ٣( 

خرین ، یــــأتي التحـــــدث اســــتجابة لمواقـــــف الحیـــــاة المختلفــــة ، وهـــــو وســــیلة لالتصـــــال بـــــاآل
ا ، وانـه قـادر علـى  ً والظهور البارز لشخصیة الفرد وثقافته ، ومن خالله یشعر اإلنسان بأن له كیان

  .التأثیر في اآلخرین ، والتواصل معهم ، واكتساب الطالقة اللغویة عند التحدث 

 ٢٠٠٥إبـراهیم عطـا ، : (  ولعل من أبرز مهارات التحدث تلك التـي اشـار إلیهـا كـل مـن
  ) ١٠٧،  ٢٠٠٠مصطفى رسالن ، ( و ) ١٥٥،

  

ــــد المســــتمع ، وهــــي مــــن  - ١ نطــــق الحــــروف مــــن مخارجهــــا األصــــلیة ، ووضــــوحها عن
ا یكـــون مـــن المحتمـــل أن  ً ـــا ســـلیم المهـــارات المهمـــة ؛ ألن الحـــرف إذا لـــم ینطـــق نطقً

فهم المعنى على غیر وجهه الصحیح  ُ   .ی
ى المركـب ، ومـن قدرة المتحدث على نقل فكرته بطریقـة مرئیـة تنتقـل مـن البسـیط إلـ - ٢

یصــال مــا  ٕ المجمــل إلــى المفصــل ، مثــل هــذه المهــارة تمكنــه مــن إفهــام الســامعین ، وا
 .یرید توصیله إلیهم 

 .اإلقناع وقوة التأثیر ، وهي مهارة تتعلق بعرض األفكار ، وتنسیقها  - ٣

 .القدرة على استخدام األدلة ، والشواهد  - ٤

ویعــه ، والضــغط علــى مــا یــراد إجــادة فــن اإللقــاء بمــا فیــه مــن تنغــیم الصــوت ، وتن - ٥
ــــى مــــا یتضــــمنه الكــــالم مــــن مواقــــف التعجــــب ،  ــــه الســــامع إل ــــه وتنمبی الضــــغط علی

  ....واالستفهام 
طناب ومساواة  - ٦ ٕ یجاز وا ٕ   .مراعاة حال السامعین ، والتالؤم معهم من سرعة وبطء وا

 :مھارة القراءة :  ) ج ( 

ة مــن أجــل العلــم والمعرفــة ، وقــد إن أول أوامــر وحــي الســماء إلــى األرض كــان أمــرًا بــالقراء
علیهــا ؛   ثبــت ذلــك فــي آیــات مــن القــرآن الكــریم التــي ســتظل تتلــى إلــى أن یــرث اهللا األرض ومــن

ـا یضــيء للبشـریة طریقهـا فــي بحثهـا مـن أجــل الوصـول إلـى التقــدم والرقـى والحضــارة ،  ً لتكـون نبراس
ـقَ " قال تعالى  َل ى خَ بِّـكَ الَّـذِ َ ـمِ ر ْ اس ْأ ِب َ ـٍق خَ ) ١(اْقـر َل َ ْ ع ـن ـانَ مِ َ نس ِ ْ ـقَ اإل ُ ) ٢(َل م َ ـر َكْ ْ بُّـكَ األ َ ر َ ْأ و َ ) ٣(اْقـر

مِ  َل َق ــاْل َ ِب ــم لَّ َ ى ع ــذِ ْ ) ٤(الَّ ــم َل ْ ع َ ْ ی ــم ــا َل َ ــانَ م َ نس ِ ْ َ اإل ــم لَّ َ ومــا كانــت القــراءة ) . ٥ – ١العلـق (      ) "٥(ع



 ١٨

ي حیـاة الفـرد وتقـدم إال ألهمیتهـا ، وتأثیرهـا الفعـال فـ –عز وجـل  –لتتبوأ هذه المنزلة في كتاب اهللا 
  .المجتمع وازدهاره 

  :مفهوم القراءة وتطوره )  ١( 

َأ : لغــــــة  َ ــــــر قــــــراءة ، وقــــــرأ الشــــــيء قــــــرءًا بالضــــــم جمعــــــه           –تعــــــرف القــــــراءة بــــــأن مادتهــــــا قَ
وضــمه ، ومنــه ســمي القــرآن ، ألنــه یجمــع الســور ویضــمها ، والقــراءة عنــد علمــاء اللغــة یقصــد بهــا 

التمییـــز بــــین األفكــــار ، بینمـــا یعرفهــــا علمــــاء الـــنفس الفســــیولوجي باعتبارهــــا االهتمـــام بــــالمقروء ، و 
انعكاسًا للحروف والرموز المكتوبة على شبكة العین وانتقالهـا إلـى المراكـز العصـبیة بـالمخ ومـن ثـم 

، وتعـــود مـــرة أخـــرى إلـــى ) فـــي القـــراء ة الصـــامتة ( إلـــى مراكـــز اإلبصـــار ثـــم إلـــى مراكـــز الكـــالم 
ة بأعضـــــاء النطـــــق والشـــــفاه وســـــفق الحنـــــك ، وهنـــــا تصـــــدر الحركـــــة وتتحـــــرك األعصـــــاب المتصـــــل

فـــي ( األعضــاء المســـئولة عـــن النطـــق وفقـــًا لالســـتجابات التــي تـــرد إلیهـــا ، وتحـــدث عملیـــة القـــراءة 
  ).٢٩،  ٢٠٠٦رشدي طعیمة ، ومحمد الشعیبي ، ). (شكلها الجهري

ــــد مفهــــوم القــــراء ــــت تحدی ــــاریخ الدراســــات التــــي حاول ة ، أن مفهومهــــا قــــد تغیــــر والمتتبــــع لت
بـــاختالف وجهـــات نظـــر البـــاحثین والمفكـــرین فیهـــا ؛ نتیجـــة لتطـــور األبحـــاث والدراســـات فـــي هـــذا 
المجـــال ، فقــــد كـــان مفهــــوم القـــراءة محصــــورًا فـــي دائــــرة ضـــیقة حــــدودها اإلدراك البصـــري للرمــــوز 

لجهـري ، ثـم تغیـر هـذا المكتوبة وتعرفهـا والنطـق بهـا ، وكـان القـارئ الجیـد هـو القـادر علـى األداء ا
المفهوم نتیجة للبحوث التربویـة ، وصـارت القـراءة عملیـة فكریـة تهـدف إلـى الفهـم ، أي ترجمـة هـذه 
الرمــوز إلـــى مـــدلوالتها مـــن األفكـــار ، ثـــم تطـــور هــذا المفهـــوم بـــأن أضـــیف إلیـــه عنصـــرًا أخـــر وهـــو 

إلـى اسـتخدام مـا یفهمـه القـارئ تفاعل القارئ مع النص المقـروء ونقـده ، وأخیـرًا انتقـل مفهـوم القـراءة 
، ) ١٦٤، ٢٠٠٥إبــراهیم عطــا، . ( ،ومــا یستخلصــه ممــا یقــرأ، واالنتفــاع بــه فــي المواقــف الحیویــة

  )٢٩،  ٢٠٠٦رشدي طعیمة ، ومحمد  الشعیبي، (
  

  : أهمیة القراءة)  ٢( 

ـا بعـد یــوم  ً الــذي  علـى الـرغم مــن النمـو المعرفـي ، والتقــدم التقنـي ،فتـزداد أهمیـة القــراءة یوم
ســاهم فــي نقــل المعرفــة والثقافــة ، وتطــور تقنیــة المعلومــات واالحتفــاظ بهــا وســرعة اســترجاعها بكــل 

، والمعرفـة ، منشـر التعلـییسر وسهولة ، فإن القراءة لم تفقد مكانتها ولم تتراجع عن أداء دورهـا فـي 
  .والثقافة من جیل إلى جیل 

یجــد أن القــراءة هــي مفتــاح التعلــیم  -ق والمتأمــل لألمــر اإللهــي فــي اآلیــات مــن ســورة العلــ
فــي العلــوم كافـــة ، وأســاس للـــتعلم الــذاتي الــذي یصـــل باإلنســان إلـــى معرفــة مــا یغمـــض علیــه مـــن 
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فللقراءة أثر فعال فـي تنمیـة المعرفـة وغـرس القـیم عنـد الفـرد وتشـكیل خبـرات متعـددة . أسرار كونیة 
  .الزمة لحل مشاكله الخاصة 

أن للقـراءة تأثیرهـا فـي بنـاء )  ٢٩٢،  ٢٠٠٠دین  مجـاور ، محمد صـالح الـ( أوضح فقد 
ن تفكیـره وتخلـق لدیـه . شخصیة اإلنسان وتكوینه  ـوِ فاإلنسان صنع بیئته وصـنع ثقافتـه ، فقراءتـه تُكَ

ــد عنــده الكثیــر مــن المیــول أو تقضــي علیهــا ، وهــي فــوق هــذا وذاك تعطــي اإلنســان  اتجاهــات وتُوجِ
ه العقلـــي عـــن طریقهـــا یعطیـــه إحساســـًا بـــالثروة الفكریـــة بـــین أقرانـــه القـــارئ شخصـــیته المتمیـــزة فغـــذاؤ 

ا في الثقافة فیحس بذاته من بین اآلخرین  ً   .وزمالئه ، وغنى في التفكیر وسمو

وفي الوقت نفسه ینـال بسـبب قراءتـه تقـدیر اآلخـرین ، فهنـاك فـرق بـین مـن یعـرف ومـن ال 
ــا كمــا نــال غیــره " ادعبــاس محمــود العقــ"یعـرف ، فلــم ینــل المرحــوم األســتاذ  مــن التعلــیم الرســمي حًظ

ولكـن نــال بالثقاـفة عــن طریــق القـراءة مــن المكانــة والمنزلـة والتقــدیر واحتـرام الــذات مــا لـم ینلــه غیــره 
ممــن حملــوا أرقــى الــدرجات العلمیــة ، كمــا أن القــراءة قــد تنقــل اإلنســان مــن مركــز اجتمــاعي معــین 

العقــل اإلنســاني كــل جدیــد مــن الفكــر وتجعلــه علــى إلــى مركــز اجتمــاعي أحســن ، فــالقراءة تعطــي 
  . صلة دائمة بأحداث یومه ، وتوقعات غده ، وما كان علیه أمسه 

نمـــا ... لســـت أهـــوى القـــراءة ألكتـــب وال أهـــوى القـــراءة ألزداد عمـــرًا فـــي تقـــدیر الحســـاب " ٕ وا
تحـرك كـل مـا فـي  أهوى القراءة ألن عندي حیاة واحـدة فـي هـذه الـدنیا وحیـاة واحـدة ال تكفینـي ، وال

ضــمیري مــن بواعــث الحركــة ، والقــراءة دون غیرهــا هــي التــي تعطینــي أكثــر مــن حیــاة واحــدة فــي 
ن كانـت ال تطیلهـا بمقـادیر  مدى عمر اإلنسان الواحـد ألنهـا تزیـد هـذه ٕ الحیـاة مـن ناحیـة العمـق ، وا

إن الفكــرة الواحـــدة جــدول منفصـــل ، أمــا األفكــار المتالقیـــة فهــي المحـــیط تتجمــع فیـــه ... الحســاب 
الجــارف ،  الجـداول جمیعــًا ، والفــرق بینهــا وبــین الفكــرة المنفصــلة كــالفرق بــین األفــق الواســع والتیــار

  ) ١٠٥،  ١٠٣،  ١٩٨٢عباس محمود العقاد ، ". ( سوروبین الشط الضیق والموج المح

وبـــالقراءة : دور القـــراءة فـــي حیـــاة الفـــرد بقولـــه ) ١٥،  ٢٠٠٢فهـــیم مصـــطفى ،( ویوضـــح 
یــنهض الفــرد بنفســه وبمجتمعــه لیواكــب عصــر النهضــة ومســتحدثات العصــر مــن وســائل وتقنیــات 

لشـــعر والنثـــر ، والقـــدرة علـــى النقـــد آلیـــة، وبهـــا یـــتمكن الفـــرد مـــن كتابـــة المقـــال والمؤلفـــات ، ونظـــم ا
والتحلیــل ، وعــن طریــق القــراءة یخــرج اإلنســان مــن عزلتــه الشخصــیة إلــى مجتمعــه ، ومــن مجتمعــه 

أن القــــراءة )  ٧٢،  ٢٠٠٥أســــماء توفیــــق مبــــروك ، ( كمــــا أضــــافت  .إلــــى المجتمعــــات األخــــرى 
القــراءة یحقــق للمــتعلم  أســاس نجــاح المــتعلم فــي التحصــیل الدراســي أو إخفاقــه ، إذ أن التفــوق فــي

تعلمًا نافعًا ومنتجًا ، فالنجاح فیها نجـاح فـي جمیـع المـواد الدراسـیة ، والقصـور فیهـا قصـور وعجـز 
  .عن التحصیل في أي مادة من المواد الدراسیة 
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محمــد صــالح الــدین مجــاور ، ( أمــا بالنســبة ألهمیــة القــراءة بالنســبة للمجتمــع فقــد أوضــح 
ة ضــــروریة للمجتمــــع ضــــرورتها للفــــرد ، فــــالمجتمع الــــذي یقــــرأ ویتبــــادل أن القـــراء)  ٢٩٤،  ٢٠٠٠

أفــراده األفكــار واآلراء عــن طریــق القــراءة ، إنمــا هــو مجتمــع قــوي قــادر علــى الحیــاة والنمــو ، ألن 
  .الصلة الفكریة بین أفراده قویة ، وهذا یعني أن خبرتهم مشتركة ومصالحهم متبادلة 

  

  : القراءة مهارات)  ٣( 
عدیـد مـن البـاحثین مهـارات القـراءة فـي مسـتویات متعـددة ینـدرج تحـت كـل مســتوى صـنف ال

حیــث  ١٩٩٦محمـد  عبیـد مجموعـة مـن المهـارات الفرعیــة ، ومـن أشـهر هـذه التصــنیفات تصـنیف 
  :لى خمسة مستویات هي قسم مهارات القراءة إ

  :ویندرج تحته مجموعة من المهارات الفرعیة ، هي : مستوى الفهم المباشر 
  .تحدید المعنى المناسب للكلمة من السباق  -١
  .القدرة على تحصیل معاني الكلمات  -٢
  .تحدید مرادف الكلمة ومضادها ، والمشترك اللفظ لها  -٣
  .للنص ) المحوریة(تحدید الفكرة العامة  -٤

  :وهي  ویندرج تحته مجموعة المهارات الفرعیة ، : مستوى الفهم االستنتاجي
  .ه الشبه وأوجه االختالف استنتاج أوج -١
  .استنتاج عالقة السبب بالنتیجة  -٢
  .استنتاج أغراض الكاتب ودوافعه  -٣
  .استنتاج خصائص أسلوب الكاتب  -٤
  .استنتاج الحقائق والمعلومات التي حذفها الكاتب  -٥
  .استنتاج االتجاهات والقیم الشائعة في النص  -٦
  .استنتاج المعاني الضمنیة في النص  -٧

  :ویندرج تحته مجموعة من المهارات الفرعیة ، وهي :  مستوى الفهم الناقد
  .والثانویة  ساسیةالتمییز بین األفكار األ -١
  .التمییز بیم ما یتصل بالموضوع وما ال یتصل به  -٢
  .التمییز بین الحقیقة والرأي  -٣
  .التمییز بین المسلمات والفروض  -٤
  .المعقول من األفكار  التمییز بین المعقول وغیر -٥
  .تكوین رأي حول القضایا المطروحة في النص  -٦

  :ویندرج تحته مجموعة من المهارات الفرعیة ، وهي :مستوى الفهم التذوقي 
  .ترتیب األفكار حسب قوة المعنى  -١
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  .تحدید مواطن الجمال في التعبیر  -٢
  .تذوق األدب الخیالي وفهم مغزاه  -٣
  .درامیة وتطور األحداث في القصة إدراك الحبكة ال -٤
  .الموازنة بین عملین أدبیین  -٥
  .إدراك القیمة الجمالیة والداللیة واإلیحائیة في الكلمات والتعبیرات  -٦
  .إدراك الحالة المزاجیة والشعوریة المخیمة على جو النص  -٧

  :يویندرج تحته مجموعة من المهارات الفرعیة ، وه :مستوى الفهم اإلبداعي 
  .التنبؤ باألحداث قبل االنتهاء من قراءتها  -١
  توقع نهایة للقصة ما لم یحدد الكاتب نهایة لها  -٢
  .اقتراح حلول لمشكالت وردت في موضوع النص  -٣
 عبیـدومحمـد ، جمال مصـطفى العیسـوي ( .إعادة ترتیب أحداث القصة بصورة مبتكرة  -٤

 ،٢٠٠٦ (  
  

 مھارة الكتابة) د ( 

القراءة نشاط اتصـالي ینتمـي للمهـارات المكتوبـة، وهـي مـع الكـالم نشـاط اتصـالي الكتابة ك 
ذا كانـــت القـــراءة عملیـــة یقـــوم الفـــرد فیهـــا بفـــك الرمـــوز وتحویـــل . ینتمـــي إلـــى المهـــارات اإلنتاجیـــة ٕ وا

الرسالة من نص مطبوع إلى خطاب شفوي، فإن الكتابة عملیة یقـوم الفـرد فیهـا بتحویـل الرمـوز مـن 
إنهــا تركیــب للرمــوز بهــدف توصــیل رســالة إلــى قــارئ یبعــد عــن . لــى نــص مطبــوعخطــاب شــفوي إ

وفــي ضــوء المــدخل االتصــالي یتحمــل المعلــم مســئولیة تــدریب الــدارس علــى . الكاتــب مكانــًا وزمانــاً 
تملـك مهــارات توصــیل الرســالة فــي شــكل مطبــوع، ولـئن كــان معیــار الصــواب فــي تقــویم الكتابــة فــي 

فــإن معیــار الصــواب فــي . یم اللغــة هــو الدقــة اللغویــة وتجنــب األخطــاءضــوء المــدخل التقلیــدي لتعلــ
رشـدي طعیمـة ، .( تقویم الكتابة في ضوء المدخل االتصالي هو مـدى القـدرة علـى توصـیل الرسـالة

  ) ٢٠٠٦محمود الناقة ، 

  :أهمیة الكتابة )  ١( 

، والــنص تتكــون الكتابــة مــن عــدة عناصــر متكاملــة تبــدأ بالكاتــب ، وهــو صــاحب الرســالة 
ـا ،  ً المكتوب ، الذي هو مجموعة من الرموز اللغویة التي تحمل المعنى ، وقـد تكـون الوسـیلة خطاب

ا  ً ــا او مقــاًال صــحفی ً ا ، أو كتاب ً أمــا المتلقــي فــي عملیــة الكتابــة فهــو القــارئ الــذي یتعــرض  .أو تقریــر
دى تلبیتــه لحاجــات للــنص المكتــوب ، وتتوقــف فاعلیــة الكتابــة علــى ســمات الكاتــب ، وثقافتــه ، ومــ

  .القراء 
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  : عدة نقاط تبرز أهمیة الكتابة منها )  ٢١٨،  ٢١٧،  ٢٠٠٥إبراهیم عطا ، ( ویذكر 

  .أنها جزء أساسي للمواطنة ، وشرط أساسي لمحمو أمیة المواطن  - ١
أنها أداة رئیسیة للتلمذه على اخـتالف مسـتویاتها ، واألخـذ عـن المعلمـین ، فكـرهم ،  - ٢

 .وخواطرهم 

 .نها معبر الحاضر للمستقبل أاة اتصال الحاضر بالماضي ، كما أنها اد - ٣

ـا  - ٤ ً أنها من وسائل تنفیس الفرد عن نفسه والتعبیر عن نفسـه وعمـا یجـول بخـاطره ، أی
ا ، أو أي فن من فنون األدب  ً ا كان أم نثر ً  .كان هذا التعبیر ، شعر

 .ول الصدق أنها شهادة تسجیل للوقائع واألحداث والقضایا ، تنطق بالحق وتق - ٥

ا من العنایة واالهتمام في اإلسـالم ، فـأطول آیـة فـي القـر  - ٦ ن آأن الكتابة اكتسبت مزیدً
نٍ ( الكـریم  ْی ْم ِبَد نُت اَی َد َذا َت ُنوا ِإ ا الَِّذیَن آَم ا َأیَُّھ َی

ٌب  اِت ْم َك یَْنُك ْب َب كُْت َی ْل وُه َو ُب ُت اْك ى َف سَم ى َأجٍَل ُم َل ِإ
ال یَْأَب َكاتِبٌ  ِل َو عَْد َُّ  ِباْل لَّمَُھ  كْتَُب َكمَا َع َأْن َی

بَُّھ  ََّ َر تَِّق  َی ْل قُّ َو َح ِھ اْل ْی َل ْل الَِّذي َع ِل ْم ُی ْل ْب َو كُْت َی َفْل

ئاً  خَْس ِمْنُھ شَْی ْب ال َی   ) ٢٨٢جزء من اآلیة : البقرة (  ) َو

  
  

  :مهارات الكتابة )  ٢( 

  :عدة منها أن للكتابة مهارات )  ٤٢٩،  ٢٠٠٠فتحي یونس ، ( یذكر 
  :المهارات التنظیمیة )  أ( 

والمقصـود بهــا القــدرة علــى تقسـیم الموضــوع إلــى مقدمــة ، ومـتن وخاتمــة ، وكتابــة كــل فقــرة 
والمقدمـة وظیفتهـا التهیئـة للموضـوع ، واسـتثارة الدافعیـة         للقـراءة ،  .رئیسیة فـي فقـرة مسـتقلة 

براز أهم األفكار المطروحة  ٕ تقدیم االفكار المقدمـة ، بالترتیـب المقـدم فـي التهیئـة والمتن وظیفته . وا
ـــا  ً بــراز االدلــة والشـــواهد ، وتنمیــة االفكــار منطقی ٕ أمــا الخاتمـــة فهــي تلخــص مـــا ســبق ، وتقـــدم . ، وا

  .لحل المشكلة  ساسیةالمقترحات أو التوجیهات األ

  :المهارات األسلوبیة واللغویة )  ب( 

  :وتتضمن هذه المهارات القدرة على 
  .الكلمة المناسبة  تیاراخ -
 .مراعاة التطابق في ضم الككلمات بعضها إلى بعض  -

 .استخدام أدوات الربط المناسبة  -
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 ) .القواعد ( مراعاة الصحة اللغویة  -

 .الضبط واإلمالء  -

 .مراعاة مقتضى الحال  -

  :المهارات الفكریة )  ج( 

فكــــار المقدمــــة واألدلــــة والمقصــــود بالمهــــارات الفكریــــة أن تتــــوافر فــــي الكتابــــة ، أو فــــي األ
  :والشواهد ما یلي 

  .أن تتوافر في األفكار الحداثة والطرافة  -

 .أن یقرن بین اآلراء المقدمة والحقائق  -

 .أن یراعي الترتیب المنطقي والتسلسل في تناول األفكار  -

 .أن یقسم الموضوع إلى أفكار  -

 .أن تتغلب الموضوعیة على اآلراء الشخصیة والتعصب  -

  
 

 :راتیجیة تدریس األقران است  -ب
 االقران تدریساستراتیجیة مفھوم  -١

للتـــدریس یســـاعد فیـــه المتعلمـــون بعضـــهم الـــبعض یبنـــى علـــى  اســـتراتیجیةاالقـــران  تـــدریس
التــى  أن التعلــیم موجــه ومتمركــز حــول المــتعلم مــع االخــذ فــى االعتبــار بیئــة الــتعلم الفعالــة أســاس

مـن صـور  وتعلـم االقـران یعتبـر صـورة ،ملیـة الـتعلم تركـز علـى إنـدماج الطالـب بشـكل كامـل فـى ع
 . المعلم التعلم التعاونى یعتمد على قیام المتعلمین بتعلم بعضهم بعضا تحت إشراف

هــي نظــام تعلیمـــي یقــوم فیــه المتعلمـــون بالتعــاون مــع بعضـــهم  االقـــرانســتراتیجیة تــدریس ا
والخبــرات العلمیــة والعملیــة التــي المعــارف  بنقــل) المعلــم / القــرین ( الــبعض ، حیــث یقــوم أحــدهم 

فــي إتقانهــا ، و ذلــك تحــت إشــراف و توجیــه  األقــل كفــاءة) المتعلمــون / األقــران ( یتقنهــا لآلخــرین 
  .من المعلم 

تــدریس األقــران إلــى قیــام تلمیــذ مقتــدر بتــدریس تلمیــذ آخــر وذلــك تحــت  وتشــیر إســتراتیجیة
ا كالثقــة بــا  إشــراف المعلــم، وهــذا یحقــق أهــدافًا أخــرى ً لنفس وتكــوین اتجاهــات إیجابیــة، وغیرهــا نظــر

  .لم لمرونة العالقة بین التالمیذ أكثر من عالقة التلمیذ بالمع
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إشـتراك الطـالب فـى تحمـل مهمـة التـدریس لبعضـهم علـي تدریس األقران  إستراتیجیةتقوم و 
والحصـول  البعض وذلك بتنظیم الموقف التعلیمـي بشـكل یجعلهـم یتحملـون مسـؤولیة التعلـیم والـتعلم

دارة الموقف التعلیمي عن طریق المعلم  ٕ   .القرن / على المادة التعلیمیة وعرضها وا
الـذین سـبق لهـم دراسـة  الطـالب المعلمـینأسـلوب للتـدریس یقـوم بـه كما أن تدریس االقـران 

بتخطـیط وتوجیـه مـن المعلـم، كمـا ذلـك أتقنوا مادته العلمیة ومهاراتـه المتضـمنة فیـه ویـتم و منهج ما 
إتقـــان المهـــارة القـــرین مـــن حتـــى یتأكـــد مـــن تمكـــن  ،للطالـــب المعلـــمه یحتـــاج إلـــى تـــدریب مســـبق أنـــ

 .موقف التعلیميفي الالمتضمنة 
 االشكال المختلفة لتدریس االقران -٢

  :توجد العدید من االشكال لتطبیق استراتیجیة تدریس االقران منها 
یمكن أن یكون من نفس العمر ) المتعلم القرین المعلم والقرین( من حیث مستوى عمر القرین  - 

  .أو من أعمار متفاوتة
  .یمكن أن یكون زوجیًا أو مجموعة صغیرة: من حیث عدد األقران - 

  
قرین / إما قرین معلم (یمكن أن تكون تبادلیة أو دور ثابت  )المسئولیات(من حیث األدوار  - 

  ).متعلم
المعلم بمساعدة المعلم األساسي بأن یدرس جزءًا إما أن یقوم القرین : من حیث حجم المشاركة  - 

/ من المقرر فى فترة زمنیة محددة أو یكون تدریس األقران بشكل كلي ومتكامل أى یقوم القرین
  .المعلم بمسئولیات التدریس المتكاملة

العوامل المؤثرة على عملیـة الـتعلم باسـتراتیجیة  -٣
 :تدریس االقران

ــد مــن العوامــل التــي ــران منهــا  توجــد العدی ــة الــتعلم باســتراتیجیة تــدریس االق ــؤثر علــى عملی   :ت
 . التعلم إذا كان األقران من نفس الجنس فإن هذا قد ییسر عملیة: جنس القرین

  كلمـا زاد عمـر القـرین المعلـم عـن عمـر القـرین المـتعلم أدى ذلـك إلـى تحسـین:  عمـر القـرین 
 .سنوات  ٣التعلم بحیث ال یزید هذا الفرق عن 

  الــتعلم  كلمــا تكــررت جلســات تعلــیم األقــران كلمــا زادت إمكانیــة تحقیــق أهــداف:  الــتعلمزمــن
الــزمن أمــا  ویكــون الــتعلم أكثــر فائــدة عــن الجلســات األقــل تكــرارا فــي خــالل فتــرة محــددة مــن

 .األقران بالنسبة لطول الجلسة فإنه یتفاوت وفقا لطبیعة المادة الدراسیة وعمر
 مــزدوج أكثــر فعالیــة عــن التعلــیم فــي مجموعــات صــغیرة فــي بعــضالتعلــیم ال:  نوعیــة الــتعلم 

بطریقــــة  أمــــا بالنســــبة لتعلــــیم الكتابــــة فقــــد یكــــون التعلــــیم. المجــــاالت الدراســــیة مثــــل القــــراءة
 .المجموعات الصغیرة أفضل من التعلیم المزدوج
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 ـــــبعض كلمـــــا ازداد التوافـــــق الشخصـــــي زاد كلمـــــا  : قبـــــول األقـــــران قبـــــول األقـــــران لبعضـــــهم ال
بــین األقــران ، وكلمــا اشــتركوا معــا فــي بعــض المیــول واالتجاهــات والقــیم واآلمــال  الجتمــاعيوا

 . الشخصیة كلما زادت فرص االستفادة التربویة عن تفاعلهم معا والخصائص
 للتــدریب فائــدة كبیــرة بالنســبة لتعلــیم األقــران حیــث أن تــدریب األقــران:  الممارســة والتــدریب 

 . م في هذا النوع من التعلیمالمعلمین یحسن من فعالیته
 إذا كــان األقـران مــن نفــس المســتوى اإلجتمـاعي و الثقــافي فــإن تعلــم األقــران :  مســتوي القــرین

  .یكون أفضل منه عندما تتباین هذه المستویات  في هذه الحالة
 أھمیة استخدام استراتیجیة تدریس االقران -٤

  :ا منهــــــــــــــــــــالعدیـــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن المزیـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــتراتیجیة تـــــــــــــــــــدریس االقــــــــــــــــــــران ال
 . في مختلف مراحل التعلیم الطالب تنمیة المهارات اللغویة لدى

 المواد الدراسیة المختلفة تنمیة االتجاهات االیجابیة نحو . 
 والمجموعات لتقویم االفراد  یتیح الفرص. 

  مهارات االدارة والتنظیم تنمیةیساعد على . 
 فرصة لتكوین عالقات اجتماعیة جیدة بین الطالب یتیح . 
 التحصیل الدراسى إلى زیادة ؤدىی . 
  ألخرین وكذلك اإلستفادة منهما لمساعدةإتاحة الفرصة . 
 یزید من دافعیة المتعلم ویقوى مفهوم الذات وتوجیه الذات ویقلل من االحباط . 
 تنمیة میول الطالب نحو المشاركة والتعاطف مع أقرانهم 
 تشخیص وعالج األخطاء التي یقع فیها المتعلم  . 
  مهارات حل المشكالت ومهارة الحوار والمناقشة تنمیة. 
  بالنفس  القرار ومهارة الثقةاتخاذ  مهاراتتنمیة. 
 یساعد على تحقیق اإلستقاللیة وتحمل المسئولیة . 
 .دور المعلم في استراتیجیة تدریس االقران  -٥

  :استراتیجیة تدریس االقران منها یقوم المعلم بالعدید من االدوار أثناء تنفیذ 
 باألقران التدریس یعمل كیف بتوضیح المعلم یبدأ. 
 القـرین بـدور یقـوم الطـالب أحـد بجعـل قیامـه خـالل مـن عملیـاً  ذلـك بتوضـیح المعلـم یقـوم 

 . المعلم/ القرین بدور المعلم أي هو یقوم بینما المتعلم/
 إجـراءات أیضـا لهـم یوضـح كمـا ، للطـالب اإلیجـابي التعزیـز تقـدیم بتوضـیح المعلـم یقـوم 

 . الخطأ تصحیح
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 الفصـل أمـام األقـران لتعلـیم نمـوذج بعمـل یقومـان طـالبین بإختیـار ذلـك بعـد المعلـم یقـوم ثـم 
 ، الراجعـة بالتغذیـة المعلـم ویمـدهم اآلخـرین، الطـالب ویشـاهدهم ، قلیلـة دقـائق لمـدة كلـه

  .وأسالیب التقویم المستمر
 تحـاول الطـالب كـل بجعـل لمعلـما یقـوم أكثـر، أو إثنـان أو مـرة بالتوضـیح المعلـم قیـام بعـد 

  .للتنفیذ معدة المعلمین/ األقران تكون بهذا و باألقران التدریس طریقة تعلیم في
 : باألقران التدریس ستراتیجیةا تنفیذ خطوات -٦

 : اإلعداد) أ ( 

 اإلســـتراتیجیة حتـــى ال یعـــوق ســـیر یقـــوم المعلـــم بإعـــداد كـــل مـــا یتطلبـــه تطبیـــقالخطـــوة وفـــي هـــذه  
بالتـالي ال تحقـق األهـداف المرجـوة  لتعلیمیة فیؤدي ذلك إلى فقدان اإلستراتیجیة لكفاءتها والعملیة ا

  :الخطوة تتمثل في عدة إجراءاتمنها ، و هذه 
  تهیئة الطالب إلستخدام اإلستراتیجیة.  
 تحدید مجموعات التعلم .  
  تحدید مسئولیات وأدوار أفراد كل مجموعة .  
  المعلمین /تدریب القرناء .  
 التعلیمیة المواد عدادإ.  
 التقییم أدوات إعداد . 
  التطبیق) ب ( 

 الحجرات داخل األقران تدریس إلستراتیجیة الفعلي أو التطبیق التنفیذ یبدأ الخطوة هذه وفي      
 خطـوات التطبیق بعدة مرحلة وتتم ، ذكرها سبق التي اإلعداد خطوات إتمام بعد وذلك التعلیمیة ،

 : هي
 المتعلمین / القرناء المجموعة ألفراد بالتدریس المعلم/ القرین یقوم.   
  إستخدام القرین المعلم إلجراءات تصحیح الخطأ.  
 : التقییم ) ج ( 

ســـــلوك وتحصـــــیل الطـــــالب  وهنـــــا یســـــتخدم المعلمـــــون والمـــــدربون أســـــالیب متنوعـــــة لتقیـــــیم        
ویــتم ترجمــة نتائجهــا فــي صــورة  كاإلختبــارات وبطاقــة المالحظــة واإلســتبیانات والمقــاییس وغیرهــا ،
بالعملیـــة التدریســـیة ، وفـــي هـــذه  تقـــدیرات أو أحكـــام یـــتم توظیفهـــا فـــي إتخـــاذ القـــرارات فیمـــا یتعلـــق

  :اإلستراتیجیة یرتبط التقییم بعملیتین هما 
اإلعتبـار  و هي بدورها تـرتبط بكیفیـة السـیر فـي اإلسـتراتیجیة واضـعًا فـي:  عملیة التدریس نفسھا -

دارة الصــف ، وهـــذا یــرتبط بـــالقرین الوقــت الم ٕ المعلــم ومـــدى  /تــاح والـــتمكن مــن المـــادة التعلیمیــة وا
  . المتعلمین له وتفاعلهم معه في الموقف التعلیمي/ إستجابة األقران
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ة - داف التعلیمی المــراد  وهــي تــرتبط بــالتعلم: المــراد تحقیقهــا مــن خــالل العملیـة التعلیمیــة نفســها  األھ
أو بالنســبة لإلتجاهــات  المهــارين ســواء فــي الجانــب المعرفــي أو فــي جانــب إحداثــه لــدى المتعلمــی

  .المراد إكسابها لهم 
ــا  إعــداد أدوات البحــث والدراســة المیدانیــة  :خامًس
 ونتائجھا

 :إعداد أدوات البحث  -أ

فاعلیـة اسـتخدام اسـتراتیجیة تـدریس األقـران لما كان البحـث الحـالي یهـدف إلـى الكشـف عـن        
المتخصصــــین غیـــر  التربیــــة لـــدي طــــالب كلیـــة فــــي اللغـــة العربیــــة ساســـیةاألمهــــارات یـــة الفـــي تنم

  :فإن ذلك یتطلب إعداد األدوات التالیة . واتجاهاتهم نحو استخدام اإلستراتیجیة
  في اللغة العربیة ساسیةاألمهارات الكتاب الطالب في (*). 

  في اللغة العربیة ساسیةاألمهارات الدلیل المعلم في *)*( .  
  في اللغة العربیة ساسیةاألمهارات الإعداد اختبار )**(*.  
  نحو استخدام اإلستراتیجیةاالتجاه إعداد مقیاس )**(**.  

  .دوات والتأكد من صالحیتها للتطبیق اعاة الخطوات العلمیة في بناء األولقد تم مر 
  :الدراسة المیدانیة   -ب
 :وتتضمن الدراسة المیدانیة ما یلي  

فـي الدراسـة الحالیـة إلـى  ساسـیةتهـدف التجربـة األ: ف تجربـة البحـث أھدا -١
فــي اللغــة  ساســیةاألمهــارات فاعلیــة اســتخدام اســتراتیجیة تــدریس األقــران فــي تنمیــة الالتعــرف علــى 

، وذلـك  المتخصصـین واتجاهـاتهم نحـو اسـتخدام اإلسـتراتیجیةغیر  التربیة لدي طالب كلیة العربیة
 .  في التطبیقین القبلي والبعدي ألدوات البحثنتائج الطالب عن طریق المقارنة بین 

ا للخطوات اآلتیة : عینة البحث   -٢  : تم اختیار عینة البحث وفقً

  طـــالب كلیـــة التربیـــة جامعـــة تـــم تحدیـــد المجتمـــع األصـــلي الـــذي اختیـــرت منـــه العینـــة وهـــو
 . الفیوم

  نـت لـدیهم الرغبـة فـي االشـتراك طالب مرحلتي اللیسانس والبكـالوریوس اللـذین كاتم اختیار
 .في البرنامج التدریبي 

 :متغیرات البحث  -٣

                                                
  . في اللغة العربیة ساسیةاألمهارات لكتاب الطالب ال الصورة النهائیة ) ١(ملحق (*) 

  .في اللغة العربیة ساسیةاألمهارات لدلیل المعلم في الالصورة النهائیة ) ٢(ملحق ) *(*
  . في اللغة العربیة ساسیةاألمهارات بار الالصورة النهائیة الخت) ٣(ملحق ) **(*

 .الصورة النهائیة لمقیاس االتجاه نحو استخدام استراتیجیة تدریس االقران ) ٤(ملحق  )**(**
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ــــرات المســــتقلة  - اســــتخدام هــــذا البحــــث فــــي التــــدریس  تتمثــــل المتغیــــرات المســــتقلة فــــي: المتغی
  .تدریس األقراناستراتیجیة 

فـي  ساسـیةاألمهـارات ال: تتمثـل المتغیـرات التابعـة فـي هـذا البحـث فیمـا یلـي : المتغیـرات التابعـة -
  .تدریس األقراناستراتیجیة استخدام االتجاه نحو  ، و اللغة العربیة

تــم اســتخدام التصــمیم شــبه التجریبــي المعــروف باســم المجموعــة التجریبیــة  :المتغیــرات الوســطیة -
، والتــي تتمثـــل فــي العمـــر  الواحــدة فــي هـــذا البحــث، وبالتـــالي فقــد ثبتـــت المتغیــرات الوســطیة تلقائیـــًا

المســــتوى االجتمــــاعي واالقتصــــادي، وتجـــــانس أفــــراد العینــــة، والقــــائم بالتــــدریس وطبیعـــــة الزمنــــي و 
وذلك ألن التجربـة أجریـت علـى نفـس المجموعـة، فكـان التطبیـق القبلـي ألدوات ، المتعلمة المهارات
  .ضابطًا للتطبیق البعدي لهاالبحث 

فـي  ساسـیةالمھارات األتطبیق أدوات البحث وتدریس   -ج
 : یةاللغة العرب

جراء تجربته اتبعت الباحثة الخطوات التالیة ٕ   :لتطبیق أدوات البحث وا
ـــي ألدوات البحـــث -١ ـــق القبل  فـــي اللغـــة العربیـــة ساســـیةالمهـــارات األ رتطبیـــق اختبـــا تـــم: التطبی

، وتـم تصـحیح بدایـة البرنـامج التـدریبيفي  تدریس األقراناستراتیجیة استخدام االتجاه نحو ومقیاس 
  .یاس ورصد النتائج االختبار والمق

بعد االنتهاء من عملیة التطبیـق القبلـي ألدوات : في اللغة العربیة ساسیةالمهارات األتدریس  -٢
اسـتغرق  ولقـد فـي اللغـة العربیـة ساسـیةالمهـارات األالبرنـامج المعـد فـي البحث، تم البدء في تدریس 

  . ساعة) ١٨( البرنامج التدریبيتدریس 
ـــدي ألد -٣  المهـــارات البرنـــامج المعـــد فـــي بعـــد االنتهـــاء مـــن تـــدریس : وات البحـــثالتطبیـــق البع

تــم تطبیــق أدوات القیــاس ذاتهــا التــي ســبق تطبیقهــا علــى عینــة الدراســة  فــي اللغــة العربیــة ساســیةاأل
، حیــث تــم تطبیــق اختبــا االتجــاه نحــو ومقیــاس  فــي اللغــة العربیــة ساســیةالمهــارات األ رتطبیقــًا بعــدیًا

  .وتم تصحیح االختبار والمقیاس ورصد النتائج  تدریس األقران استراتیجیةاستخدام 
 
 :نتائج البحث  -د
، التــي تــم اســتخدامها ةقبــل البــدء فــي عــرض نتــائج البحــث یوضــح البــاحثون المعالجــة اإلحصــائی  

  .اإلصدار التاسع عشر) SPSS(وهي معالجة البیانات بالحزمة اإلحصائیة 
 :وقد تضمنت النتائج ما یلي  

 مهارات القراءة والكتابة وتفسیرها في ضوء الدراسات السابقةاختبار تطبیق  نتائج. 

 االستماع والتحدث وتفسیرها في ضوء الدراسات السابقة نتائج تطبیق اختبار مهارات. 

  نتـــائج تطبیـــق مقیـــاس االتجـــاه نحـــو اســـتخدام اســـتراتیجیة تـــدریس االقـــران وتفســـیرها فـــي ضـــوء
 .الدراسات السابقة
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 قة اختبار القراءة والكتابة واختبـار االسـتماع والتحـدث وتفسـیرها فـي ضـوء الدراسـات نتائج العال
 .السابقة 

  االسـتماع والتحـدث ومقیـاس  مهـارات واختبـارمهارات القـراءة والكتابـة نتائج العالقة بین اختبار
 .وتفسیرها في ضوء الدراسات السابقة االتجاه نحو استخدام استراتیجیة تدریس االقران 

 :بیان توضیح ذلك بالتفصیل  يوفیما یل
 مناقشة نتائج اختبار مھارات القراءة والكتابة)  ١( 

بالنسبة للفرض األول من فروض البحث والذي ینص على ما 
 :یلي 

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات الطـــالب عینـــة البحـــث فـــي التطبیقـــین " 
  "ءة والكتابة لصالح التطبیق البعدي القبلي والبعدي الختبار مهارات القرا

للمقارنــة بــین متوســطي درجــات التطبیقــین ) ت(وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم حســاب قیمــة 
  :البحث ، ویتضح ذلك من الجدول التالي  القبلي والبعدى للطالب عینة

  
  

  )١(جدول 
والبعدى للطالب وداللتها اإلحصائیة للفرق بین متوسطي درجات التطبیقین القبلي ) ت(قیمة 

 .  البحث في اختبار مهارات القراءة والكتابة عینة

  البیانات اإلحصائیة
  
  

  التطبیق

  العدد
  )ن(

المتوسط 
الحسابي 

  )م(

االنحراف 
المعیاري 

  )ع(

درجة 
  الحریة

  قیمة
  الجدولیة) ت(

  قیمة
) ت(

  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

حجم 
  التأثیر
(d) ٠,٠١  ٠,٠٥  

  ٢,١٢  ٨,٠٩  ٦٢  القبلي
٦,٤٦  ٠,٠١  ٢٥,٢٢  ٢,٦٦  ٢  ٦١  

  ١,٤٩  ١٦,٥٠  ٦٢  البعدي

البحث فـي التطبیـق  البعـدي الختبـار  ارتفاع متوسط درجات الطالب عینة) ١(یتضح من الجدول 
مهارات القراءة والكتابة عـن متوسـط درجـاتهم فـي التطبیـق القبلـي ، حیـث بلـغ متوسـط درجـاتهم فـي 

) ٨,٠٩(بینمــــا بلــــغ متوســــط درجــــاتهم فــــي التطبیــــق القبلــــي ) ١٦,٥٠(التطبیــــق البعــــدي لالختبــــار 
 ٠,٠٥عنــد مســتوى ثقــة ) ٢(الجدولیــة تســاوي ) ت(وقیمــة ) ٢٥,٢٢(المحســوبة ) ت(وبلغــت قیمــة 

وكـذلك یتضـح أن حجـم التـأثیر كبیـر حیـث أنـه أكبـر مـن  ٠,٠١عند مسـتوى ثقـة ) ٢,٦٦(وتساوي 
) ت(المحســــوبة أكبــــر مــــن قیمــــة ) ت(مــــة وممــــا ســــبق یتضــــح أن قی). ٦,٤٦(وهــــو یســــاوي  ٠,٨
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الجدولیة مما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصـائیة لصـالح التطبیـق البعـدي الختبـار مهـارات 
  .وبذلك تم التحقق من صحة الفرض األول من فروض البحث . القراءة والكتابة

والكتابـة لـدى  القـراءةویمكن تفسیر ذلك بأن البرنـامج التـدریبي قـد سـاهم فـي تنمیـة مهـارات 
 ،مــن خــالل تــدریبهم العملــي علــي هــذه المهــارات الطــالب غیــر المتخصصــین فــي اللغــة العربیــة ، 

مـا تـم تطبیقـه مـن و كما یفسر ذلك أیضا بما تم في الدورات التدریبیة من مناقشات جماعیـة وفردیـة 
  . الب عینة البحث للغة العربیة والمراد إكسابها للط ساسیةالمهارات األبأنشطة تدریبیة متعلقة 

عـــروض مـــن  إنجـــازه مـــن قبـــل أفـــراد عینـــة البحـــثوأخیـــرًا قـــد یفســـر مـــن خـــالل مـــا تـــم             
بـأداء عملــي  الطــالبحیــث كـان یــتم تكلیـف  تطبیقیـة أمــام زمالئهـم كناحیــة تطبیقیـة لكلتــا المهـارتین

  .یوضح مدى اكتسابهم لمهارات القراءة والكتابة 

  

  
ن فروض البحث والذي ینص على بالنسبة للفرض الثاني م

 :ما یلي 
 مناقشة نتائج اختبار مھارات االستماع والتحدث )٢(

بالنسبة للفرض الثاني من فروض البحث والذي ینص على 
 :ما یلي 

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات الطـــالب عینـــة البحـــث فـــي التطبیقـــین " 
  "اع والتحدث لصالح التطبیق البعدي القبلي والبعدي الختبار مهارات االستم

للمقارنــة بــین متوســطي درجــات التطبیقــین ) ت(وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم حســاب قیمــة 
  :البحث ، ویتضح ذلك من الجدول التالي  القبلي والبعدى للطالب عینة

  )٢(جدول 
بعدى للطالب وداللتها اإلحصائیة للفرق بین متوسطي درجات التطبیقین القبلي وال) ت(قیمة 

 .  البحث الختبار مهارات االستماع والتحدث عینة

  البیانات اإلحصائیة
  
  

  التطبیق

  العدد
  )ن(

المتوسط 
الحسابي 

  )م(

االنحراف 
المعیاري 

  )ع(

درجة 
  الحریة

  قیمة
  الجدولیة) ت(

  قیمة
) ت(

  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

حجم 
  التأثیر
(d) ٠,٠١  ٠,٠٥  

  ٣,٠٨  ٦,٥٤  ٦٢  القبلي
١٠,٤٢  ٠,٠١  ٤٠,٦٦  ٢,٦٦  ٢  ٦١  

  ٢,٢٦  ٢٧,٤٥  ٦٢  البعدي



 ٣١

البحـث فـي اختبـار مهـارات االسـتماع  ارتفاع متوسط درجات الطالب عینة) ٢(یتضح من الجدول 
والتحـــدث عـــن متوســـط درجـــاتهم فـــي التطبیـــق القبلـــي ، حیـــث بلـــغ متوســـط درجـــاتهم فـــي التطبیـــق 

وبلغــت قیمــة ) ٦,٥٤(درجــاتهم فــي التطبیــق القبلــي  بینمــا بلــغ متوســط) ٢٧,٤٥(البعــدي لالختبــار 
وتســــاوي  ٠,٠٥عنــــد مســــتوى ثقــــة ) ٢(الجدولیــــة تســــاوي ) ت(وقیمــــة ) ٤٠,٦٦(المحســــوبة ) ت(
وهـو  ٠,٨وكذلك یتضح أن حجم التـأثیر كبیـر حیـث أنـه أكبـر مـن ٠,٠١عند مستوى ثقة ) ٢,٦٦(

الجدولیــة ممــا ) ت(مــن قیمــة المحســوبة أكبــر ) ت(وممــا ســبق یتضــح أن قیمــة ). ١٠,٤٢(یســاوي 
یــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة لصــالح التطبیــق البعــدي الختبــار مهــارات االســتماع 

  .وبذلك تم التحقق من صحة الفرض الثاني من فروض البحث . والتحدث

االسـتماع والتحــدث ویمكـن تفسـیر ذلــك بـأن البرنـامج التــدریبي قـد ســاهم فـي تنمیـة مهــارات 
من خـالل تـدریبهم العملـي علـي هـذه المهـارات غیر المتخصصین في اللغة العربیة ،  لدى الطالب

مـا تـم تطبیقـه و كما یفسـر ذلـك أیضـا بمـا تـم فـي الـدورات التدریبیـة مـن مناقشـات جماعیـة وفردیـة  ،
 للغــة العربیـة والمـراد إكسـابها للطـالب عینـة البحــث  ساسـیةبالمهـارات األمـن أنشـطة تدریبیـة متعلقـة 

.  

عـــروض مـــن  إنجـــازه مـــن قبـــل أفـــراد عینـــة البحـــثوأخیـــرًا قـــد یفســـر مـــن خـــالل مـــا تـــم             
تطبیقیـة أمــام زمالئهـم كناحیــة تطبیقیـة لكلتــا المهـارتین حیــث كـان یــتم تكلیـف الطــالب بـأداء عملــي 

  .یوضح مدى اكتسابهم لمهارات االستماع والتحدث 
  

مناقشة نتائج مقیاس االتجاه نحو استخدام  )٣(
 استراتیجیة تدریس االقران

بالنسبة للفرض الثالث من فروض البحث والذي ینص على 
 :ما یلي 

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات الطـــالب عینـــة البحـــث فـــي التطبیقـــین " 
  "القبلي والبعدي لمقیاس االتجاه نحو استخدام استراتیجیة تدریس االقران لصالح التطبیق البعدي 

للمقارنــة بــین متوســطي درجــات التطبیقــین ) ت(قــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم حســاب قیمــة وللتح
  :البحث ، ویتضح ذلك من الجدول التالي  القبلي والبعدى للطالب عینة

  )٣(جدول 
وداللتها اإلحصائیة للفرق بین متوسطي درجات التطبیقین القبلي والبعدى للطالب ) ت(قیمة 

  .  حو استخدام استراتیجیة تدریس االقرانالبحث لمقیاس االتجاه ن عینة
  البیانات اإلحصائیة

  
  العدد

  )ن(
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعیاري 

درجة 
  الحریة

  قیمة
  الجدولیة) ت(

  قیمة
) ت(

مستوى 
  الداللة

حجم 
  التأثیر
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  التطبیق

 (d)  المحسوبة  ٠,٠١  ٠,٠٥  )ع(  )م(

  ٦,٠٨  ٣٤,٢٥  ٦٢  القبلي
٨,٣٨  ٠,٠١  ٣٢,٧٢  ٢,٦٦  ٢  ٦١  

  ٥,٤٥  ٦٨,٠٨  ٦٢  البعدي

البحـــث فـــي مقیـــاس االتجـــاه نحـــو  ارتفـــاع متوســـط درجـــات الطـــالب عینـــة) ٣(یتضـــح مـــن الجـــدول 
اسـتخدام اســتراتیجیة تــدریس االقــران عـن متوســط درجــاتهم فــي التطبیـق القبلــي ، حیــث بلــغ متوســط 

درجــاتهم فــي التطبیــق القبلــي  بینمــا بلــغ متوســط) ٦٨,٠٨(درجــاتهم فــي التطبیــق البعــدي للمقیــاس 
عنــد مســتوى ) ٢(الجدولیــة تســاوي ) ت(وقیمــة ) ٣٢,٧٢(المحســوبة ) ت(وبلغــت قیمــة ) ٣٤,٢٥(

وكـذلك یتضـح أن حجـم التـأثیر كبیـر حیـث أنـه ٠,٠١عند مستوى ثقـة ) ٢,٦٦(وتساوي  ٠,٠٥ثقة 
مــن قیمــة المحســوبة أكبــر ) ت(وممــا ســبق یتضــح أن قیمــة ). ٨,٣٨(وهــو یســاوي  ٠,٨أكبــر مــن 

الجدولیــة ممــا یــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة لصــالح التطبیــق البعــدي لمقیــاس ) ت(
وبـذلك تـم التحقـق مـن صـحة الفـرض الثالـث مـن . االتجاه نحو اسـتخدام اسـتراتیجیة تـدریس االقـران

  .فروض البحث 
ر االیجابي ویمكن تفسیر ذلك في ضوء أن تطبیق استراتیجیة تدریس األقران كان لها األث

لدي طالب الدراسات العلیا ، حیث أنها تعمل على تكوین أفكار ایجابیة تتسم بالواقعیة والمنطقیة 
تنمیة االتجاهات االیجابیة والموضوعیة والممارسة الفعلیة لدور المعلم القرین الذي یعمل علي 

یتیح و ، دة بین الطالبفرصة لتكوین عالقات اجتماعیة جی یتیحو ،  المواد الدراسیة المختلفة نحو
تاحة الفرصة و ، والتنظیم اإلدارةمهارات  تنمیةیساعد على و ، والمجموعات األفرادلتقویم  الفرص ٕ ا

یزید من دافعیة المتعلم ویقوى مفهوم الذات وتوجیه و ، منهم االستفادةوكذلك  اآلخرین لمساعدة
تشخیص و ، عاطف مع أقرانهمتنمیة میول الطالب نحو المشاركة والتو ،اإلحباطالذات ویقلل من 

، مهارات حل المشكالت ومهارة الحوار والمناقشة تنمیة و ، وعالج األخطاء التي یقع فیها المتعلم
 .بالنفس القرار ومهارة الثقةاتخاذ  مهاراتتنمیة و 

 

اختبار القراءة والكتابة بین نتائج العالقة  )٤(
 واختبار االستماع والتحدث وتفسیرھا 

الرابع من فروض البحث والذي ینص على  بالنسبة للفرض
 :ما یلي 

توجـد عالقـة ارتباطیــة ذات داللـة إحصــائیة بـین متوسـطي درجــات الطـالب عینــة البحـث فــي  "
  ". االستماع والتحدثواختبار مهارات القراءة والكتابة اختبار مهارات 

طالب عینة ن بحساب معامل االرتباط بین درجات الوللتحقق من صحة الفرض قام الباحثو 
ولقد . في التطبیق البعدي الختبارین االستماع والتحدثواختبار القراءة والكتابة البحث في اختبار 
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قام الباحثین بحساب معامل ارتباط الرتب لسبیرمان حیث بلغت قیمة معامل االرتباط بین 
طالب عینة وهذا یدل على أنه یوجد ارتباط طردي قوي بین درجات ال) ٠,٩٦(االختبارین تساوي 

االستماع والتحدث  واختبار مهارات القراءة والكتابة البحث في التطبیق البعدي الختبار مهارات 
عالقة االستماع والتحدث  ومهارات القراءة والكتابة مما یدل على أن العالقة بین تنمیة مهارات 

القراءة ت مهارات ؛ كلما نم ع والتحدثاالستماإیجابیة طردیة قویة أي أنه كلما نمت مهارات 
وبذلك تم التحقق من صحة الفرض الرابع من  .لدي الطالب المعلمین عینة البحثوالكتابة 

   .فروض البحث 
نتائج العالقة اختبار القراءة والكتابة واختبار  ) ٥(

االستماع والتحدث ومقیاس االتجاه نحو استخدام 
 استراتیجیة تدریس االقران وتفسیرھا 

لخامس من فروض البحث والذي ینص على بالنسبة للفرض ا
 :ما یلي 

توجـد عالقـة ارتباطیــة ذات داللـة إحصــائیة بـین متوسـطي درجــات الطـالب عینــة البحـث فــي  "
االسـتماع والتحـدث ومقیـاس االتجـاه نحـو اسـتخدام  مهـارات واختبـارمهارات القـراءة والكتابـة اختبار 

  ". استراتیجیة تدریس االقران
بحساب معامل االرتباط بین درجات الطالب عینة  فرض قام الباحثونمن صحة الوللتحقق 

في  القراءة والكتابة ومقیاس االتجاه نحو استخدام استراتیجیة تدریس االقرانالبحث في اختبار 
ولقد قام الباحثین بحساب معامل ارتباط الرتب لسبیرمان . التطبیق البعدي الختبار والمقیاس

وتم حساب معامل ) ٠,٩٦(رتباط بین االختبار والمقیاس تساوي حیث بلغت قیمة معامل اال
مهارات االستماع والتحدث ومقیاس االتجاه االرتباط بین درجات الطالب عینة البحث في اختبار 

ن و ولقد قام الباحث. في التطبیق البعدي الختبار والمقیاس نحو استخدام استراتیجیة تدریس االقران
ب لسبیرمان حیث بلغت قیمة معامل االرتباط بین االختبار والمقیاس بحساب معامل ارتباط الرت

وهذا یدل على أنه یوجد ارتباط طردي قوي بین درجات الطالب عینة البحث )  ٠,٩٨(تساوي 
القراءة والكتابة ومقیاس مهارات و االستماع والتحدث في التطبیق البعدي الختباري مهارات 

مما یدل على أن العالقة بین تنمیة مهارات  قرانتدریس األراتیجیة االتجاه نحو استخدام است
 القراءة والكتابة ومهارات االستماع والتحدث واالتجاه نحو استخدام استراتیجیة تدریس االقران

القراءة والكتابة ومهارات االستماع والتحدث عالقة إیجابیة طردیة قویة أي أنه كلما نمت مهارات 
وبذلك تم  .لدي الطالب عینة البحث ستخدام استراتیجیة تدریس االقراناالتجاه نحو ا؛ كلما نمي 

   .التحقق من صحة الفرض الخامس من فروض البحث 
  
 .توصیات البحث   -و

  :في ضوء النتائج السابقة یوصي البحث الحالي بما یلي
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الهیبــة ، تســتهدف إعــادة علــى المســتوى الجــامعي وضــع خطــة شــاملة لالهتمــام باللغــة العربیــة  -١
  . لهذه اللغة ومراقبة استخدامها، وتوعیة المجتمع بأهمیتها وقدسیتها ووزنها العلمي والعملي

إعـــادة النظـــر فـــي واقـــع تـــدریس مـــادة اللغـــة العربیـــة لغیـــر المختصـــین فـــي الجامعـــة بالوســـائل  -٢
  : اآلتیـة

المطلوبـــة فـــي  مهمـــا كلـــف األمـــر ـ مـــن األســـاتذة ذوي الخبـــرة -تـــوفیر األعـــداد المطلوبـــة  )أ ( 
  .التدریس وذوي الثقافة التربویة لتدریس هذه المادة

إعــداد كتــاب لكــل كلیــة، أو لكــل مجموعــة كلیــات ذات تخصــص متقــارب یقــوم علــى مجموعــة  )ب(
التــي تضـمن االلتــزام بتـدریس هــذه اللغـة بمهاراتهــا وفنونهـا المتنوعــة لــدى  مـن الوحــدات أو المحـاور

  .طالبها 

طـــرق التـــدریس، : لتـــوعیتهم فــي  هــذه المـــادة،  مـــن حــین ألخـــر ألســـاتذةطیة تنظــیم دورة تنشـــی )ج(
  .والتقویم، واستخدام، الوسائل التعلیمیة، ووضع االمتحانات 

تنفیـــذ التوصـــیات التـــي أصـــدرتها المـــؤتمرات العلمیـــة الخاصـــة بالتعریـــب فـــي الـــوطن العربـــي،   -٣
بــأن یعطــي دفعــا مهمــا للغــة العربیــة لــدى وهــذا اإلجــراء كفیــل . وتشــدید المتابعــة فــي عملیــة التنفیــذ

  .أساتذة التخصصات العلمیة ولدى طالبهم أیضا

ــــة المهــــارات األ -٤ ــــة لتنمی ــــة دوری ــــة  ساســــیةضــــرورة تقــــدیم دورات وبــــرامج تدریبی فــــي اللغــــة العربی
ــا للتفــوق فـــي بــاقي فــروع المعرفـــة لــدى الطــالب المعلمـــین غیــر المتخصصــین فـــي  ً باعتبارهــا أساس

  .ة اللغة العربی

ضـــرورة تـــدریب المعلمـــین قبـــل وأثنـــاء الخدمـــة علـــى اســـتخدام اســـتراتیجیة تـــدریس األقـــران فـــي  -٥
 .التدریس ؛ لیتمكنوا من تدریب تالمیذهم علیهم فیما بعد

ومكاتـــب التربیـــة ) كلیـــات التربیـــة (توثیـــق الصـــلة والتنســـیق والتعـــاون بـــین المؤسســـات التربویـــة  -٦
  .فاعلیة استخدام استراتیجیة تدریس األقران  والتعلیم والمدارس مما یؤدي إلى

تنفیذ التدریس المصغر أو التطبیق الداخلي للتربیة العملیة قبل التطبیق المیـداني فـي المـدارس  -٧
  .استعانة باستراتیجیة تدریس األقران 

 :مقترحات البحث  -ز
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ارات االجتماعیــة أثــر اســتخدام اســتراتیجیة تــدریس األقــران فــي تنمیــة القــیم األخالقیــة والمهــ - ١
  .لدى عینة من طالب المرحلة الجامعیة 

فاعلیـــة برنـــامج مقتـــرح قـــائم علـــى تـــدریس األقـــران فـــي تنمیـــة الـــذكاء الوجـــداني ، والدافعیـــة  - ٢
 .لإلنجاز لدى طالب كلیة التربیة 

تنمیة بعض المهارات التدریسیة لدى الطالب المعلمـین بكلیـة التربیـة باسـتخدام اسـتراتیجیة  - ٣
 .قران تدریس األ

للغـــة العربیــــة لـــدى طــــالب المرحلـــة الجامعیــــة  ساســــیةبرنـــامج مقتـــرح لتنمیــــة المهـــارات األ - ٤
 .بالكلیات المختلقة 
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 المراجـــع
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معجـــم المصـــطلحات التربویـــة المعرفـــة فـــى المنـــاهج وطـــرق : لـــى الجمـــل أحمـــد حســـین اللقـــانى ، ع .٢

  .م١٩٩٩عالم الكتب ، : ، القاهرة التدریس 
أثــر برنــامج لتنمیــة مهــارات مــا وراء المعرفــة فــي تحســین مهــارات : " أســماء توفیــق مبــروك مصــطفى  .٣

معهـد  ، رسـالة دكتـوراه، " القراءة لدى أطفال الحلقة األولى من التعلیم األساسي 
  .م  ٢٠٠٥الدراسات التربویة ، جامعة  القاهرة ، 

طرائـــق تــدریس الریاضـــیات المســتخدمة فـــي مــدارس البنـــات بالمملكــة العربیـــة :"  بــدر محمـــد بثینــة .٤
ــــیج " لعشــــرینامواكبتهــــا للقــــرن الحــــادي و  الســــعودیة ومــــدى ، موقــــع اطفــــال الخل

   .م٢٠١٠
األقـــران فـــي تنمیـــة مهـــارات القـــراءة الجهریـــة لـــدي  فعالیـــة اســـتراتیجیة تـــدریس:" جمـــال ســـلیمان عطیـــة  .٥

ـــة االبتدائیـــة ـــدریس ، " تالمیـــذ المرحل ـــة دراســـات فـــي المنـــاهج وطـــرق الت ، مجل
  .م  ٢٠٠٤أغسطس ) ٩٦(العدد . الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس 

ف السـابع تنمیـة مسـتویات الفهـم القرائـي لـدى تلمیـذات الصـ: " جمال مصطفى العیسـوي ومحمـد عبیـد  .٦
مجلــة دراسـات فــي المنــاهج ، " بمرحلـة التعلـیم األساســي بدولـة اإلمــارات العربیـة 

، ) ١١٤(الجمعیـة المصـریة للمنـاهج وطـرق التـدریس ، العـدد وطرق التـدریس ، 
  . ٢٠٠٦یونیو 

  م٢٠٠٣عالم الكتب ، : ، القاهرة  تصمیم التدریس رؤیة منظومیة: حسن حسین زیتون  .٧
الـدار المصـریة اللبنانیـة : ، القـاهرة  معجـم المصـطلحات التربویـة والنفسـیة: خـرون حسن شحاتة ، وآ .٨

 ،٢٠٠٣.  
 تعلــیم القــراءة واألدب اســتراتیجیات مختلفــة لجمهــور متنــوع ،:دي أحمــد طعیمة،ومحمــد الشــعیبيرشــ .٩

  .م  ٢٠٠٦دار الفكر العربي ، : القاهرة 
ا بــین المنــاهج واالســتراتیجیات ،تعلــیم ال:رشــدي أحمــد طعیمــة ، ومحمــود كامــل الناقــة.١٠ ً  لغــة اســتراتیجی

  .م  ٢٠٠٦منشورات المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة ، 
الـدمج الشـامل لـذوي االحتیاجـات  :عبـد العزیـز الشـخصو  العزیـز العبـد الجبـار عبـدو  زیدان السرطاوي.١١

 ،جــــــامعيدار الكتــــــاب ال ، العــــــین: اإلمــــــارات ، وتطبیقاتــــــه التربویــــــة الخاصــــــة
  .م٢٠٠٠

  . ١٩٩٩، دار الفكر العربي: القاهرة ،  علم النفس االجتماعي أسسه وتطبیقاته:زین العابدین درویش .١٢
  . م١٩٨٢،  ١، ط)  ٢١( دار الكتاب اللبناني، المجلد : بیروت  ،"أنا " السیرة الذاتیة : عباس محمود العقاد .١٣
المدرســي فــي تنمیــة مهــارات االتصــال اللغــوي لــدى  واقــع اســتخدام اإلعــالم:"  عــدنان حســن األحمــدي .١٤



 ٣٧

، كلیـــة التربیـــة ،  رســـالة ماجســـتیر، "تالمیــذ المرحلـــة االبتدائیـــة بالمدینـــة المنـــورة 
  م ٢٠١٠جامعة أم القرى ، 

  .٢٠٠٠،   ٢، القاهرة ، دار الفكر العرب ،  ط تدریس فنون اللغة العربیة:  على أحمد مدكور .١٥
دار الفكـر : ، القـاهرة  علـم الـنفس االجتمـاعي رؤیـة معاصـرة: د عبد الـرحمن فؤاد البهي السید و سع.١٦

  . ١٩٩٩العربي ، 
، القـاهرة ، مطبعـة الكتـاب  استراتیجیات تعلم اللغة العربیة في المرحلة الثانویـة : فتحي على یونس .١٧

  .٢٠٠٠الحدیث ، 
 –االبتــدائي  –یــاض األطفــال ر ( مهــارات التفكیــر فــي مراحــل التعلــیم العــام : فهــیم مصــطفي محمــد .١٨

دارالفكـر : رؤیة مستقبلیة للتعلـیم فـي الـوطن العربـي القـاهرة )الثانوي  –اإلعدادي 
  م٢٠٠٢العربي،

 تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة أسسه وتطبیقاتـه التربویـة ،: محمد صالح الدین مجاور .١٩
  .م  ٢٠٠٠دار الفكر العربي ، : القاهرة 

، كلیة التربیة ، جامعة عـین شـمس  تعلیم اللغة العربیة والتربیة الدینیة اإلسالمیة: الن مصطفى رس.٢٠
  .م  ٢٠٠٠، 

 فاعلیـة إسـتراتیجیة تـدریس األقـران فـي إكسـاب بعـض الكلمـات الوظیفیـة: " الحـارثي  فیحـان بنـت منـى.٢١
ـا بدرجــة متوسـطة ً  الملـك جامعـة،  رســالة ماجسـتیر، " للتالمیـذ المتخلفـین عقلی

  .م ٢٠٠٧، السعودیة العربیة المملكة، عود س
 التفكیـر الناقـد مهـارات تنمیـة علـى األقـران تـدریس  اسـتراتیجیة استخدام أثر: " شعبان  أبو لیخل نادر.٢٢

 األدبـي  العلـوم اإلنسـانیة قسم عشر الحادي الصف طالبات لدى یاضیاتالر  في
، غـزة فلسـطین، سـالمیة اال جامعـةال،كلیـة التربیـة ،  رسـالة ماجسـتیر، ")بغـزة  (

  .م ٢٠١٠
فـي تـدریس التربیـة الفنیـة وعالقتهـا بـبعض  إستراتیجیة تدریس األقراناستخدام : " نزار بن علي یاسین .٢٣

رســـــالة ، " المخرجـــــات التعلیمیـــــة لـــــدي تالمیـــــذ المرحلـــــة االبتدائیـــــة بمدینـــــة جـــــدة
  م ٢٠١١، السعودیة العربیة المملكة، ام القري  جامعة،  ماجستیر

أثـــر وحـــدة لغویـــة قائمـــة علـــى المـــدخل التكـــاملي فـــي تنمیـــة مهـــارات األداء اللغـــوي : " نصـــرة عبـــد اهللا صـــالح  .٢٤
كلیـة التربیـة  رسـالة دكتـوراه ،، " لطالبات الصف األول الثـانوي فـي الجمهوریـة الیمنیـة 

   .م ٢٠٠٩، جامعة أم القرى ، 
 موقـع محاضـن تربویـة، "الـتعلم  ثـره فـي عـالج صـعوباتالتعلیم بمسـاعدة األقـران وأ: " ولید فتحي عبد الكریم  .٢٥

  .م ٢٠١٠، 
 


